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Άρθρο 1
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
(άρθρα 1 και 8 παρ. 1 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η θέσπιση ενιαίου νοµοθετικού πλαισίου σχετικά µε τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών
από αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς, η εναρµόνιση µε την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2014 «σχετικά µε την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης» (EE L 94/28.3.2015), όπως διορθώθηκε
(L140/27.5.2016) και η ρύθµιση άλλων συναφών θεµάτων.
2. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται κατά την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων παραχώρησης
έργων και υπηρεσιών από: α) αναθέτουσες αρχές ή β) αναθέτοντες φορείς υπό τον όρο ότι τα έργα ή οι υπηρεσίες προορίζονται για την άσκηση µίας από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ ως εξής:
α) Στις συµβάσεις παραχώρησης που υπάγονται στο

πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου και των οποίων η
εκτιµώµενη αξία ισούται µε ή υπερβαίνει τα πέντε εκατοµµύρια διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (5.225.000) ευρώ εφαρµόζεται το σύνολο των διατάξεων του παρόντος νόµου, εκτός εάν ορίζεται άλλως στις επιµέρους
διατάξεις αυτού. Το χρηµατικό όριο του προηγούµενου
εδαφίου ισχύει, εφόσον δεν έχει αναθεωρηθεί σύµφωνα
µε το άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ.
β) Στις συµβάσεις παραχώρησης που υπάγονται στο
πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου των οποίων η εκτιµώµενη αξία υπολείπεται του χρηµατικού ορίου της
περίπτωσης α΄ εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων
1, 6 έως 29, των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 33,
καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 34 έως 60.
γ) Για τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α΄ και β΄ εφαρµόζεται το άρθρο 8.
3. Δεν θίγονται από τον παρόντα νόµο διατάξεις νόµων, διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων, συµφωνιών,
αποφάσεων, ή άλλων διοικητικών πράξεων που αφορούν, τη µεταβίβαση εξουσιών και αρµοδιοτήτων για την
εκτέλεση σκοπών δηµοσίου συµφέροντος µεταξύ αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων φορέων ή ενώσεων αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων φορέων και δεν προβλέπουν αµοιβή για την εκτέλεση συµβάσεων θεωρούνται ζητήµατα εσωτερικής οργάνωσης και, ως τέτοια,
ουδόλως θίγονται από τον παρόντα νόµο.
4. Δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο παραχώρησης οι δραστηριότητες που κατά το Σύνταγµα ανήκουν άµεσα και αποκλειστικά στο κράτος και ιδίως η εθνική άµυνα, η αστυνόµευση, η απονοµή της δικαιοσύνης και η εκτέλεση των ποινών που επιβάλλονται από τα
αρµόδια δικαστήρια.
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5. Κατά την ανάθεση και εκτέλεση των συµβάσεων
παραχώρησης έργων και υπηρεσιών που υλοποιούνται
ως συµπράξεις δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ.),
σύµφωνα µε το ν. 3389/2005 (Α΄ 232), εφαρµόζονται οι
διατάξεις του παρόντος νόµου περί ανάθεσης και εκτέλεσης των συµβάσεων παραχώρησης και συµπληρωµατικά οι διατάξεις του ν. 3389/2005, κατά το µέρος που δεν
αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Άρθρο 2
Ορισµοί
(άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
Για τους σκοπούς του παρόντος, ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισµοί:
1. Ως «συµβάσεις παραχώρησης» νοούνται συµβάσεις
παραχώρησης έργων ή υπηρεσιών, ως ορίζονται στα
στοιχεία α΄ και β΄:
α. Ως «σύµβαση παραχώρησης έργων» νοείται η σύµβαση εξ επαχθούς αιτίας που συνάπτεται εγγράφως µέσω της οποίας µία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές ή
αναθέτοντες φορείς αναθέτουν την εκτέλεση έργων σε
έναν ή περισσότερους οικονοµικούς φορείς, το δε αντάλλαγµα για αυτή συνίσταται είτε αποκλειστικά στο
δικαίωµα εκµετάλλευσης των έργων τα οποία αποτελούν το αντικείµενο της σύµβασης είτε στο δικαίωµα αυτό µαζί µε την καταβολή πληρωµής.
β. Ως «σύµβαση παραχώρησης υπηρεσιών» νοείται η
σύµβαση εξ επαχθούς αιτίας που συνάπτεται εγγράφως
µέσω της οποίας µία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς αναθέτουν την παροχή και
διαχείριση υπηρεσιών, εκτός από την εκτέλεση έργων
που αναφέρεται στο σηµείο α΄ σε έναν ή περισσότερους
οικονοµικούς φορείς, το δε αντάλλαγµα για αυτήν συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωµα εκµετάλλευσης
των υπηρεσιών τα οποία αποτελούν το αντικείµενο της
σύµβασης, είτε στο δικαίωµα αυτό µαζί µε την καταβολή
πληρωµής.
Η ανάθεση σύµβασης παραχώρησης έργων ή υπηρεσιών συνεπάγεται τη µεταβίβαση στον παραχωρησιούχο
του λειτουργικού κινδύνου που απορρέει από την εκµετάλλευση των εν λόγω έργων ή υπηρεσιών και ο οποίος
συµπεριλαµβάνει κίνδυνο ζήτησης ή προσφοράς ή αµφοτέρους. Ο παραχωρησιούχος θεωρείται ότι αναλαµβάνει
τον λειτουργικό κίνδυνο όταν, υπό φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας, δεν υπάρχει εγγύηση για την απόσβεση
της επένδυσης ή των δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν
κατά την εκτέλεση των έργων ή την παροχή των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείµενο της σύµβασης παραχώρησης. Το τµήµα του κινδύνου που µεταβιβάζεται
στον παραχωρησιούχο περιλαµβάνει την πραγµατική έκθεση στις αστάθµητες συνθήκες της αγοράς, που συνεπάγεται ότι οποιαδήποτε πιθανή εκτιµώµενη απώλεια
του παραχωρησιούχου δεν πρέπει να είναι απλώς ονοµαστική ή αµελητέα.
2. Ως «οικονοµικός φορέας» νοείται κάθε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο ή δηµόσιος φορέας ή οµάδα αυτών των
προσώπων και/ή φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των
προσωρινών ενώσεων επιχειρήσεων, που προσφέρει την
εκτέλεση εργασιών και/ή έργου, την προµήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών στην αγορά.
3. Ως «υποψήφιος» νοείται ο οικονοµικός φορέας που
έχει επιδιώξει να του αποσταλεί πρόσκληση ή έχει προσκληθεί να συµµετάσχει σε διαδικασία ανάθεσης σύµβα-

σης παραχώρησης.
4. Ως «προσφέρων» νοείται οικονοµικός φορέας που
έχει υποβάλει προσφορά.
5. Ως «παραχωρησιούχος» νοείται οικονοµικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί σύµβαση παραχώρησης.
6. Με τους όρους «γραπτώς» ή «εγγράφως» νοείται
κάθε σύνολο λέξεων ή αριθµών το οποίο µπορεί να διαβάζεται, να αναπαράγεται και στη συνέχεια να κοινοποιείται, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών που µεταδίδονται και αποθηκεύονται µε ηλεκτρονικά µέσα.
7. Ως «εκτέλεση έργων» νοείται η εκτέλεση, ή η µελέτη και εκτέλεση έργων, που σχετίζονται µε µία από
τις δραστηριότητες του Παραρτήµατος I ή έργου ή η υλοποίηση, µε οποιαδήποτε µέσα, έργου που αντιστοιχεί
στις απαιτήσεις που διευκρινίζονται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα που ασκεί αποφασιστική επιρροή στο είδος ή στη µελέτη του έργου.
8. Ως «έργο» νοείται το αποτέλεσµα ενός συνόλου
οικοδοµικών εργασιών ή εργασιών µηχανικού το οποίο
επαρκεί αυτό καθαυτό για την εκτέλεση µίας οικονοµικής ή τεχνικής λειτουργίας. Η εκτέλεση των εργασιών
του προηγούµενου εδαφίου απαιτεί ιδίως την εφαρµογή
µελέτης µε τη χρήση τεχνικών γνώσεων και µεθόδων και
αφορούν νέες κατασκευές, επεκτάσεις, ανακαινίσεις, επισκευές, συντηρήσεις, λειτουργία και κατεδαφίσεις όλων των υποδοµών, ιδίως στις κατηγορίες οδοποιίας, οικοδοµικών, υδραυλικών, ηλεκτροµηχανολογικών, λιµενικών, βιοµηχανικών-ενεργειακών, δικτύων, πρασίνου, καθαρισµού και επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και
αερίων αποβλήτων, γεωτρήσεων, ειδικών µονώσεων, ανελκυστήρων, ηλεκτρονικού εξοπλισµού, πλωτών έργων
και εγκαταστάσεων, ναυπηγείων, αποκαλύψεις µεταλλείων ή όπως οι κατηγορίες αυτές διαµορφώνονται από
τις κείµενες διατάξεις και των υποδοµών εκ του συνδυασµού των ανωτέρω κατηγοριών.
9. Ως «ηλεκτρονικό µέσο» νοείται ο ηλεκτρονικός εξοπλισµός για την επεξεργασία (συµπεριλαµβανοµένης
της ψηφιακής συµπίεσης) και την αποθήκευση δεδοµένων, τα οποία µεταδίδονται, διακινούνται ή λαµβάνονται
µε τη χρήση ενσύρµατου, ασύρµατου, οπτικού ή άλλου
ηλεκτροµαγνητικού µέσου.
10. Ως «αποκλειστικά δικαιώµατα» νοούνται τα δικαιώµατα που εκχωρούνται από αρµόδια αρχή ενός κράτους - µέλους µέσω οποιασδήποτε νοµοθετικής, κανονιστικής ή δηµοσιευµένης διοικητικής πράξης συµβατής
µε τις συνθήκες που έχει ως αποτέλεσµα να περιορίζει
την άσκηση µιας δραστηριότητας σε έναν µόνο οικονοµικό φορέα και η οποία επηρεάζει ουσιωδώς την ικανότητα
άλλων οικονοµικών φορέων να ασκούν τέτοιου είδους
δραστηριότητα.
11. Ως «ειδικά δικαιώµατα» νοούνται τα δικαιώµατα
που εκχωρούνται από αρµόδια αρχή ενός κράτους-µέλους µέσω οποιασδήποτε νοµοθετικής, κανονιστικής ή
δηµοσιευµένης διοικητικής διάταξης συµβατής µε τις
Συνθήκες της Ε.Ε., που έχει ως αποτέλεσµα να περιορίζει την άσκηση µιας δραστηριότητας σε δύο ή περισσότερους οικονοµικούς φορείς και η οποία επηρεάζει ουσιωδώς την ικανότητα άλλων οικονοµικών φορέων να ασκούν τέτοιου είδους δραστηριότητα.
12. Ως «έγγραφα της σύµβασης παραχώρησης» νοείται το σύνολο των κειµένων, σχεδίων και λοιπών στοιχείων που περιλαµβάνουν τους όρους ανάθεσης και εκτέλεσης της σύµβασης παραχώρησης, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 36.
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13. Ως «καινοτοµία» νοείται η υλοποίηση ενός νέου ή
σηµαντικά βελτιωµένου προϊόντος, υπηρεσίας ή διαδικασίας, περιλαµβανοµένων ενδεικτικώς των διαδικασιών
παραγωγής ή κατασκευής, µιας νέας µεθόδου µάρκετινγκ ή µιας νέας οργανωτικής µεθόδου στις επιχειρηµατικές πρακτικές, στην οργάνωση του χώρου εργασίας ή
στις εξωτερικές σχέσεις, µεταξύ άλλων µε πρόθεση να
συντελέσει στην επίλυση κοινωνικών ζητηµάτων ή να
στηρίξει τη στρατηγική «Ευρώπη 2020».
14. α) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων
Συµβάσεων («Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.»)»: Το ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για τον προγραµµατισµό, την έγκριση, τη
διαδικασία προκήρυξης, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων και συµβάσεων, σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία, µε τη χρήση και εφαρµογή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) (ν.
4155/ 2013),
β) ως «χρήστες Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.» νοούνται οι αναθέτουσες αρχές του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, οι αναθέτοντες φορείς του άρθρου 4 και οι οικονοµικοί φορείς
που χρησιµοποιούν το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους.
15. Ως «κεντρικό ηλεκτρονικό µητρώο δηµοσίων συµβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» νοείται το πληροφοριακό σύστηµα
– µέρος του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. που έχει ως σκοπό τη συλλογή,
επεξεργασία και δηµοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν
στις δηµόσιες συµβάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν.
4013/2011 (Α΄ 204)
16. Ως «εθνική βάση δεδοµένων δηµοσίων συµβάσεων» ή («E.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ.») νοείται η βάση δεδοµένων που
αναφέρεται στο εδάφιο ι) της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.
4013/2011.
17. «ενιαία ανεξάρτητη αρχή δηµοσίων συµβάσεων
(«Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.»)»: Η ανεξάρτητη διοικητική αρχή που ιδρύθηκε µε το ν. 4013/2011.
Άρθρο 3
Αναθέτουσες Αρχές
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος, «αναθέτουσες
αρχές» είναι το κράτος, οι τοπικές ή περιφερειακές αρχές, οι οργανισµοί δηµοσίου δικαίου, οι ενώσεις που απαρτίζονται από µία ή περισσότερες από τις προαναφερόµενες αρχές, οργανισµούς ή ενώσεις, πλην εκείνων
που ασκούν µία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτηµα II και αναθέτουν σύµβαση παραχώρησης για την άσκηση µίας από τις εν λόγω δραστηριότητες.
2. Οι «περιφερειακές αρχές» περιλαµβάνουν όλες τις
αρχές των διοικητικών µονάδων που απαριθµούνται ενδεικτικά στον κατάλογο κοινής ονοµατολογίας των εδαφικών στατιστικών µονάδων - NUTS 1 και 2, σύµφωνα µε
τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 154).
3. Οι «τοπικές αρχές» περιλαµβάνουν όλες τις αρχές
των διοικητικών µονάδων που εµπίπτουν στο NUTS 3 και
µικρότερες διοικητικές µονάδες, όπως αναφέρεται στον
Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1059/2003.
4. «Οργανισµοί δηµοσίου δικαίου» είναι οι οργανισµοί
που έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α) έχουν συσταθεί για το συγκεκριµένο σκοπό της κάλυψης αναγκών γενικού συµφέροντος, που δεν έχουν

βιοµηχανικό ή εµπορικό χαρακτήρα,
β) έχουν νοµική προσωπικότητα, και
γ) χρηµατοδοτούνται, κατά το µεγαλύτερο µέρος, από
τις κρατικές αρχές, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή
άλλους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου, ή η διαχείριση
των οποίων υπόκειται σε εποπτεία από τους ανωτέρω
οργανισµούς ή αρχές, ή έχουν διοικητικό, διευθυντικό ή
εποπτικό συµβούλιο, του οποίου περισσότερο από το ήµισυ των µελών διορίζεται από τις κρατικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, ή από άλλους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου.
Άρθρο 4
Αναθέτοντες Φορείς
(άρθρο 7 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος, ως «αναθέτοντες
φορείς» νοούνται οι φορείς που ασκούν µία από τις δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα II και
αναθέτουν σύµβαση παραχώρησης για την άσκηση µίας
από τις εν λόγω δραστηριότητες. Πρόκειται συγκεκριµένα για:
α) κρατικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, οργανισµούς δηµοσίου δικαίου, ενώσεις που απαρτίζονται από
µία ή περισσότερες από τις προαναφερόµενες αρχές ή
έναν ή περισσότερους από τους προαναφερόµενους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου,
β) δηµόσιες επιχειρήσεις όπως ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου,
γ) φορείς οι οποίοι δεν εµπίπτουν στα στοιχεία α΄ και
β΄ της παρούσας παραγράφου αλλά λειτουργούν επί τη
βάσει ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωµάτων τα οποία εκχωρούνται για την άσκηση µίας από τις δραστηριότητες
που ορίζονται στο Παράρτηµα II.
2. Φορείς στους οποίους έχουν εκχωρηθεί ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώµατα µέσω διαδικασίας στην οποία έχει διασφαλιστεί επαρκής δηµοσιότητα και στην περίπτωση που η εκχώρηση των εν λόγω δικαιωµάτων βασίστηκε σε αντικειµενικά κριτήρια δεν συνιστούν «αναθέτοντες φορείς» κατά την έννοια του στοιχείου γ΄ της
παραγράφου 1. Οι διαδικασίες αυτές περιλαµβάνουν:
α) Διαδικασίες σύναψης δηµόσιων συµβάσεων µε
προηγούµενη προκήρυξη διαγωνισµού σύµφωνα µε τις
διατάξεις µε τις οποίες εναρµονίζεται η νοµοθεσία στην
Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου (EE L 94), στην Οδηγία 2014/25/ΕΕ (EE
L 94), καθώς και σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3978/
2011 (Α΄137) ή µε τις διατάξεις του παρόντος.
β) Διαδικασίες σύµφωνα µε άλλες νοµοθετικές πράξεις της Ένωσης, που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα
ΙΙΙ, οι οποίες διασφαλίζουν ικανοποιητική εκ των προτέρων διαφάνεια για τη χορήγηση αδειών µε βάση αντικειµενικά κριτήρια.
3. Ως «δηµόσια επιχείρηση» νοείται κάθε επιχείρηση
επί της οποίας οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ασκούν άµεσα ή έµµεσα δεσπόζουσα επιρροή λόγω κατοχής της κυριότητας της επιχείρησης, χρηµατοοικονοµικής συµµετοχής ή βάσει των κανόνων που διέπουν την
επιχείρηση.
Η δεσπόζουσα επιρροή εκ µέρους των αναθετουσών
αρχών τεκµαίρεται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι εν λόγω αρχές, άµεσα ή
έµµεσα:
α) κατέχουν την πλειοψηφία του εγγεγραµµένου κε-
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φαλαίου της επιχείρησης,
β) ελέγχουν την πλειοψηφία των ψήφων που συνδέονται µε τις µετοχές που εκδίδει η επιχείρηση,
γ) µπορούν να διορίζουν περισσότερα από τα µισά µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
της επιχείρησης.
Άρθρο 5
Δικαίωµα σύναψης σύµβασης παραχώρησης - αρχή
της ελεύθερης διαχείρισης από τις δηµόσιες αρχές
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
1. Ο παρών νόµος δεν θίγει την αρχή της ελεύθερης
διοίκησης εκ µέρους των εθνικών, περιφερειακών και
τοπικών αρχών σύµφωνα µε το εθνικό και το ενωσιακό
δίκαιο. Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς
διαθέτουν τη διακριτική ευχέρεια να επιλέγουν τη βέλτιστη µέθοδο για την εκτέλεση των έργων ή παροχή των
υπηρεσιών προς το σκοπό της διασφάλισης υψηλού επιπέδου ποιότητας, ασφάλειας και οικονοµικής προσιτότητας, ίσης µεταχείρισης και της προώθησης της καθολικής πρόσβασης και των δικαιωµάτων των χρηστών, ιδίως
δε των ατόµων µε αναπηρία, στις δηµόσιες υπηρεσίες.
Οι εν λόγω αρχές µπορούν να επιλέξουν να εκτελούν
τα καθήκοντα δηµόσιου συµφέροντος που τους ανατίθενται είτε ιδίοις πόροις ή σε συνεργασία µε άλλες δηµόσιες αρχές ή να τα αναθέτουν σε οικονοµικούς φορείς,
µέσω δηµοσίων συµβάσεων ή συµβάσεων έργων, προµήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, υπό την έννοια των
διατάξεων µε τις οποίες εναρµονίζεται η νοµοθεσία στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ ή 2014/25/ΕΕ, ή υπό την έννοια των
συµβάσεων παραχώρησης του παρόντος νόµου.
2. Ο παρών νόµος δεν θίγει τις κείµενες διατάξεις
που ρυθµίζουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δηµοσίων
επιχειρήσεων και, ιδίως, δεν επιβάλλει την ιδιωτικοποίηση δηµόσιων επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες
στο κοινό.
3. Συµβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών του
παρόντος νόµου µπορούν να συνάπτονται και να εκτελούνται ως συµπράξεις δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα
(Σ.Δ.Ι.Τ.), του ν. 3389/2005 (Α΄ 232), οι διατάξεις του οποίου εφαρµόζονται συµπληρωµατικά κατά το µέρος
που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Άρθρο 6
Αρχές που διέπουν τη σύναψη και εκτέλεση
συµβάσεων παραχώρησης
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
1. Ο σχεδιασµός της διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης
παραχώρησης, συµπεριλαµβανοµένης της εκτίµησης
της αξίας της, δεν µπορεί να γίνεται µε σκοπό την εξαίρεσή της από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος ή την
αδικαιολόγητα ευνοϊκή ή δυσµενή µεταχείριση ορισµένων οικονοµικών φορέων ή ορισµένων έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών.
2. Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς
επιδιώκουν τη διασφάλιση διαφάνειας στη διαδικασία ανάθεσης και στην εκτέλεση της σύµβασης, τηρώντας
παραλλήλως το άρθρο 27.
3. Οι διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συµβάσεων παραχώρησης του παρόντος νόµου υπόκεινται

επίσης στην τήρηση των αρχών της αµοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δηµόσιου συµφέροντος, της
προστασίας των δικαιωµάτων των ιδιωτών, της ίσης µεταχείρισης και µη διάκρισης, της ελευθερίας του ανταγωνισµού και της προστασίας του περιβάλλοντος και της
βιώσιµης και αειφόρου ανάπτυξης.
Άρθρο 7
Ελευθερία καθορισµού υπηρεσιών γενικού
οικονοµικού συµφέροντος
(άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
1. Δυνάµει νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών
διατάξεων το Δηµόσιο µπορεί να ορίζει, σύµφωνα µε το
ενωσιακό δίκαιο, ποιες υπηρεσίες αποτελούν υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος, πως θα πρέπει
να οργανώνονται και να χρηµατοδοτούνται οι υπηρεσίες αυτές, σύµφωνα µε τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, και σε ποιες ειδικές υποχρεώσεις θα πρέπει
να υπόκεινται κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην
κείµενη νοµοθεσία και ιδίως στην παράγραφο Β΄ του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).
Οµοίως, οι διατάξεις του παρόντος νόµου δεν θίγουν
την ελευθερία των δηµόσιων αρχών να αποφασίζουν αν,
πως και σε ποιο βαθµό επιθυµούν να ασκούν δηµόσιες
λειτουργίες, σύµφωνα µε το άρθρο 14 της ΣΛΕΕ και το
πρωτόκολλο αριθµ. 26 σχετικά µε τις υπηρεσίες γενικού
συµφέροντος.
2. Η εφαρµογή του παρόντος νόµου δεν θίγει επίσης
τον τρόπο οργάνωσης των εθνικών συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης.
3. Από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου εξαιρούνται οι υπηρεσίες γενικού συµφέροντος µη οικονοµικού χαρακτήρα.
Άρθρο 8
Μέθοδοι υπολογισµού της εκτιµώµενης
αξίας των συµβάσεων παραχώρησης
(άρθρο 8 παράγραφοι 2-6 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
1. Για τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας των
συµβάσεων παραχώρησης που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου εφαρµόζονται οι παράγραφοι 2 έως 6.
2. Η αξία της σύµβασης παραχώρησης ισούται µε το
συνολικό κύκλο εργασιών του παραχωρησιούχου καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, όπως υπολογίζεται από την αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, σε αντάλλαγµα για τα
έργα και τις υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείµενο
της σύµβασης παραχώρησης, καθώς και τις παρεπόµενες προµήθειες αυτών των έργων και υπηρεσιών.
Αυτή η εκτίµηση ισχύει κατά: α) το χρόνο της αποστολής της προκήρυξης της σύµβασης παραχώρησης στην
επίσηµη εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις
συµβάσεις παραχώρησης της περίπτωσης α΄ της παρ. 2
του άρθρου 1 ή β) το χρόνο της δηµοσίευσης της προκήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 33 για τις συµβάσεις παραχώρησης της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 ή, γ) στις περιπτώσεις
που δεν προβλέπεται τέτοια προκήρυξη, κατά το χρόνο
που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας αρχίζει τη
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διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης παραχώρησης, όπως
µε την έναρξη των επαφών µε οικονοµικούς φορείς για
τους σκοπούς της παραχώρησης.
Για τους σκοπούς της παραγράφου 2 του άρθρου 1, εάν η αξία της σύµβασης παραχώρησης κατά τον χρόνο
της ανάθεσης είναι πάνω από 20% υψηλότερη από την
εκτιµώµενη αξία της, ισχύει η αξία της σύµβασης παραχώρησης κατά το χρόνο της ανάθεσης.
3. Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης παραχώρησης υπολογίζεται µε αντικειµενική µέθοδο στα έγγραφα της
σύµβασης παραχώρησης. Κατά την εκτίµηση της αξίας
της σύµβασης παραχώρησης, οι αναθέτουσες αρχές και
οι αναθέτοντες φορείς, κατά περίπτωση, λαµβάνουν υπόψη ιδίως:
α) Την αξία τυχόν δικαιωµάτων προαίρεσης και τυχόν
παρατάσεων της διάρκειας της σύµβασης παραχώρησης.
β) Τα έσοδα από την καταβολή τελών και προστίµων από τους χρήστες των έργων ή των υπηρεσιών, πέραν εκείνων που εισπράττονται εξ ονόµατος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα.
γ) Τις πληρωµές ή οποιοδήποτε χρηµατοοικονοµικό
πλεονέκτηµα οποιασδήποτε µορφής το οποίο καταβάλλει η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ή οποιαδήποτε άλλη δηµόσια αρχή προς τον παραχωρησιούχο, περιλαµβανοµένων της αντιστάθµισης για την τήρηση της
υποχρέωσης παροχής δηµόσιας υπηρεσίας και των δηµόσιων επιδοτήσεων πάγιων επενδύσεων.
δ) Την αξία των επιχορηγήσεων ή οποιωνδήποτε άλλων χρηµατοοικονοµικών πλεονεκτηµάτων οποιασδήποτε µορφής, που παρέχονται από τρίτους, για την εκτέλεση της σύµβασης παραχώρησης.
ε) Τα έσοδα από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων
που αποτελούν µέρος της σύµβασης παραχώρησης.
στ) Την αξία όλων των αγαθών, υπηρεσιών, περιουσιακών στοιχείων ή/και της χρήσης αυτών που θέτουν οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς στη διάθεση
του παραχωρησιούχου, όπως ιδίως γη ή/και η χρήση αυτής, αρχαιολογικές εργασίες, εργασίες µετακίνησης δικτύων Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, συνοδών έργων
κ.λπ., υπό τον όρο ότι είναι αναγκαίες για την εκτέλεση
των έργων ή την παροχή των υπηρεσιών.
ζ) Τα βραβεία ή τα ποσά που καταβάλλονται στους υποψηφίους ή προσφέροντες.
4. Η επιλογή της µεθόδου για τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας µιας σύµβασης παραχώρησης δεν γίνεται µε σκοπό την εξαίρεσή της από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου. Μια σύµβαση παραχώρησης
δεν κατατέµνεται προκειµένου να αποφεύγεται η εφαρµογή του παρόντος νόµου, εκτός εάν δικαιολογείται από
αντικειµενικούς λόγους.
5. Όταν προτεινόµενο έργο ή υπηρεσία µπορεί να οδηγήσει σε ανάθεση χωριστών συµβάσεων παραχώρησης κατά τµήµατα, λαµβάνεται υπόψη η συνολική εκτιµώµενη αξία όλων αυτών των τµηµάτων.
6. Όταν η συνολική αξία των τµηµάτων ισούται µε ή
υπερβαίνει το χρηµατικό όριο που προβλέπεται στην
παράγραφο 5 του άρθρου 1, οι διατάξεις του παρόντος
νόµου εφαρµόζονται στο σύνολό τους κατά την ανάθεση κάθε τµήµατος.

ΤΜΗΜΑ ΙI
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Άρθρο 9
Εξαιρέσεις οι οποίες εφαρµόζονται σε συµβάσεις
παραχώρησης που ανατίθενται από αναθέτουσες
αρχές και αναθέτοντες φορείς
(άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
1. Ο παρών νόµος δεν εφαρµόζεται σε συµβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών οι οποίες ανατίθενται σε αναθέτουσα αρχή ή σε αναθέτοντα φορέα όπως ορίζεται στην
παράγραφο 1 στοιχείο α΄ του άρθρου 4 ή σε ένωσή
τους, βάσει αποκλειστικού δικαιώµατος.
Ο παρών νόµος δεν εφαρµόζεται σε συµβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών οι οποίες ανατίθενται σε οικονοµικό
φορέα βάσει αποκλειστικού δικαιώµατος το οποίο έχει
εκχωρηθεί σύµφωνα µε τη ΣΛΕΕ και νοµοθετικές πράξεις του ενωσιακού δικαίου που θεσπίζουν κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά και εφαρµόζονται στις δραστηριότητες του Παραρτήµατος II.
2. Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, όταν η ενωσιακή τοµεακή νοµοθεσία που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο
δεν προβλέπει ειδικές ανά τοµέα υποχρεώσεις διαφάνειας, εφαρµόζεται το άρθρο 31.
Εάν εκχωρηθεί αποκλειστικό δικαίωµα σε οικονοµικό
φορέα για την άσκηση µίας εκ των δραστηριοτήτων που
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα II, ενηµερώνεται σχετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός ενός µηνός από την εκχώρηση του αποκλειστικού αυτού δικαιώµατος.
3. Ο παρών νόµος δεν εφαρµόζεται σε συµβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών αεροπορικών µεταφορών που
βασίζονται σε άδεια εκµετάλλευσης κατά την έννοια
του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 293) ή σε συµβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών επιβατικών µεταφορών
κατά την έννοια του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1370/2007
(ΕΕ L 315).
4. Ο παρών νόµος δεν εφαρµόζεται σε συµβάσεις παραχώρησης που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας υποχρεούται να αναθέσει ή να οργανώσει σύµφωνα µε διαδικασίες διαφορετικές από αυτές του παρόντος
και οι οποίες έχουν θεσπιστεί µε έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) Βάσει νοµικού µέσου που δηµιουργεί διεθνείς νοµικές υποχρεώσεις για τη χώρα, όπως διεθνούς συµφωνίας που συνάπτεται σύµφωνα µε τη ΣΛΕΕ µεταξύ κράτους - µέλους και µίας ή περισσότερων τρίτων χωρών ή
υποδιαιρέσεών τους και καλύπτει έργα, αγαθά ή υπηρεσίες που προορίζονται για την από κοινού εκτέλεση ή εκµετάλλευση ενός σχεδίου από τα συµβαλλόµενα µέρη
της.
β) Από διεθνή οργανισµό.
Ο παρών νόµος δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις παραχώρησης που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας αναθέτει σύµφωνα µε τους κανόνες σύναψης δηµόσιων συµβάσεων οι οποίοι προβλέπονται από διεθνή οργανισµό ή διεθνές χρηµατοδοτικό ίδρυµα, όταν οι σχετικές συµβάσεις παραχώρησης χρηµατοδοτούνται πλή-
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ρως από τον εν λόγω οργανισµό ή το εν λόγω ίδρυµα.
Στην περίπτωση συµβάσεων παραχώρησης που συγχρηµατοδοτούνται κατά το µεγαλύτερο µέρος από διεθνή
οργανισµό ή διεθνές χρηµατοδοτικό ίδρυµα οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν επί των εφαρµοστέων διαδικασιών
σύναψης των συµβάσεων.
Όλα τα νοµικά µέσα που αναφέρονται στο στοιχείο α΄
του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρµόζεται σε συµβάσεις παραχώρησης που αφορούν την άµυνα ή την ασφάλεια, υπό την έννοια του ν. 3978/2011 (Α΄ 137).
5. Ο παρών νόµος δεν εφαρµόζεται σε συµβάσεις παραχώρησης στους τοµείς της άµυνας ή της ασφάλειας,
υπό την έννοια του ν. 3978/2011, και οι οποίες διέπονται από:
α) Ειδικούς διαδικαστικούς κανόνες δυνάµει διεθνούς
συµφωνίας ή διακανονισµού που έχει συναφθεί µεταξύ
ενός ή περισσότερων κρατών - µελών και µίας ή περισσότερων τρίτων χωρών,
β) ειδικούς διαδικαστικούς κανόνες δυνάµει συναφθείσας διεθνούς συµφωνίας ή διακανονισµού που συνδέεται µε τη στάθµευση στρατευµάτων και αφορά επιχειρήσεις κράτους - µέλους ή τρίτης χώρας, ή
γ) ειδικούς διαδικαστικούς κανόνες διεθνούς οργανισµού που αγοράζει για δικό του σκοπό ή σε συµβάσεις
παραχώρησης που πρέπει να αναθέσει κράτος - µέλος
σύµφωνα µε τους ως άνω κανόνες.
6. Ο παρών νόµος εφαρµόζεται στην ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας υπό την έννοια του ν. 3978/2011, εξαιρουµένων των ακόλουθων συµβάσεων:
α) Συµβάσεων παραχώρησης για τις οποίες η εφαρµογή του παρόντος θα υποχρέωνε την Ελληνική Δηµοκρατία να παράσχει πληροφορίες των οποίων τη δηµοσιοποίηση θεωρεί αντίθετη προς τα ουσιώδη συµφέροντα ασφαλείας του Κράτους ή η ανάθεση και η εκτέλεση των
οποίων έχουν κηρυχθεί απόρρητες και οι οποίες πρέπει
να συνοδεύονται από ειδικά µέτρα ασφαλείας σύµφωνα
µε τις κείµενες νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές
διατάξεις, εφόσον κρίνεται ότι τα εν λόγω ουσιώδη συµφέροντα δεν µπορούν να διασφαλιστούν µε λιγότερο
παρεµβατικά µέτρα, όπως, για παράδειγµα, εκείνα που
αναφέρονται στην παράγραφο 7.
β) Συµβάσεων παραχώρησης που ανατίθενται στο
πλαίσιο προγράµµατος συνεργασίας που αναφέρεται
στο στοιχείο στ΄ του άρθρου 17 του ν. 3978/2011.
γ) Συµβάσεων παραχώρησης που ανατίθενται από την
κυβέρνηση σε άλλη κυβέρνηση σχετικά µε έργα και υπηρεσίες που συνδέονται άµεσα µε στρατιωτικό ή ευαίσθητο εξοπλισµό ή µε έργα και υπηρεσίες ειδικά για στρατιωτικούς σκοπούς ή µε ευαίσθητα έργα και ευαίσθητες
υπηρεσίες.
δ) Συµβάσεων παραχώρησης που έχουν συναφθεί σε
τρίτη χώρα και εκτελούνται όταν αναπτύσσονται δυνάµεις εκτός των γεωγραφικών ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον επιχειρησιακές ανάγκες απαιτούν οι
συµβάσεις αυτές να συναφθούν µε οικονοµικούς φορείς
που ευρίσκονται στην περιοχή των επιχειρήσεων, και
ε) συµβάσεων παραχώρησης που εξαιρούνται για άλλους λόγους από τον παρόντα νόµο.
7. Ο παρών νόµος δεν εφαρµόζεται σε συµβάσεις παραχώρησης που δεν εξαιρούνται για άλλους λόγους
σύµφωνα µε την παράγραφο 6 στο µέτρο που η προ-

στασία των ουσιωδών συµφερόντων ασφαλείας του
Κράτους δεν µπορεί να εξασφαλιστεί µε λιγότερο δραστικά µέτρα, όπως επί παραδείγµατι δια της επιβολής απαιτήσεων για την προστασία του εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας καθιστά διαθέσιµες σε µια διαδικασία
ανάθεσης σύµβασης παραχώρησης, όπως προβλέπεται
στον παρόντα νόµο.
8. Ο παρών νόµος δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις
παραχώρησης υπηρεσιών που αφορούν:
α) Την αγορά ή τη µίσθωση, µε οποιουσδήποτε χρηµατοδοτικούς όρους, γης, υφιστάµενων κτισµάτων ή άλλων ακινήτων, ή σε σχέση µε δικαιώµατα επ’ αυτών.
β) Την απόκτηση, την ανάπτυξη, την παραγωγή ή τη
συµπαραγωγή υλικού προγραµµάτων που προορίζονται
για υπηρεσίες οπτικοακουστικών ή ραδιοφωνικών µέσων
τις οποίες αναθέτουν πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών ή ραδιοφωνικών µέσων ή στις συµβάσεις παραχώρησης χρόνου µετάδοσης ή προγράµµατος που ανατίθενται σε παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών ή ραδιοφωνικών µέσων. Για τους σκοπούς του παρόντος
στοιχείου, οι «υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων» και
οι «πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων» έχουν την ίδια έννοια µε εκείνη των στοιχείων α΄ και δ΄
της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 109/2010 (Α΄190).
Το «πρόγραµµα» έχει την ίδια έννοια µε εκείνη του
στοιχείου β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 109/2010,
αλλά περιλαµβάνει επίσης ραδιοφωνικά προγράµµατα
και υλικό ραδιοφωνικών προγραµµάτων. Επίσης, για
τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, το «υλικό προγραµµάτων» έχει την ίδια έννοια µε το «πρόγραµµα».
γ) Υπηρεσίες διαιτησίας και συµβιβασµού.
δ) Μία εκ των κατωτέρω νοµικών υπηρεσιών:
αα) Νοµική εκπροσώπηση ενός πελάτη από δικηγόρο
κατά την έννοια του άρθρου 2 του π.δ. 258/1987 (Α΄ 125)
σε:
- διαιτησία ή συµβιβασµό που πραγµατοποιείται σε
κράτος-µέλος, τρίτη χώρα ή ενώπιον διεθνούς αρχής διαιτησίας ή συµβιβασµού, ή
- δικαστικές διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων, δικαιοδοτικών οργάνων ή δηµόσιων αρχών κράτους - µέλους,
τρίτης χώρας ή διεθνών δικαστηρίων και δικαιοδοτικών
οργάνων ή θεσµικών οργάνων.
ββ) Νοµικές συµβουλές που παρέχονται για την προετοιµασία οποιασδήποτε από τις διαδικασίες που αναφέρονται στο ανωτέρω σηµείο αα΄ ή, εάν υπάρχει απτή ένδειξη και σηµαντική πιθανότητα το ζήτηµα το οποίο αφορούν οι συµβουλές να αποτελέσει αντικείµενο τέτοιων
διαδικασιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι συµβουλές παρέχονται από δικηγόρο κατά την έννοια του άρθρου 2
του π.δ. 258/1987.
γγ) Υπηρεσίες πιστοποίησης και εξακρίβωσης της γνησιότητας εγγράφων που πρέπει να παρέχονται από συµβολαιογράφους.
δδ) Νοµικές υπηρεσίες που παρέχονται από εµπιστευµατοδόχους (trustees), διορισµένους επιτρόπους ή άλλες νοµικές υπηρεσίες των οποίων οι πάροχοι διορίζονται από δικαστήριο ή δικαιοδοτικό όργανο ή διορίζονται
εκ του νόµου για να εκτελέσουν συγκεκριµένα καθήκοντα υπό την εποπτεία τέτοιων δικαστηρίων ή δικαιοδοτικών οργάνων.
εε) Άλλες νοµικές υπηρεσίες οι οποίες συνδέονται, έστω και περιστασιακά, µε την άσκηση δηµόσιας εξουσίας.
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ε) Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες σχετικές µε την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή τη µεταβίβαση τίτλων ή
άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων, κατά την έννοια του
ν. 3607/2007 (Α΄ 245), καθώς και υπηρεσίες και πράξεις
κεντρικών τραπεζών που εκτελούνται από το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας.
στ) Δάνεια, είτε συνδέονται είτε όχι µε την έκδοση,
την πώληση, την αγορά ή τη µεταβίβαση τίτλων ή άλλων
χρηµατοπιστωτικών µέσων.
ζ) Υπηρεσίες πολιτικής άµυνας, πολιτικής προστασίας
και πρόληψης κινδύνου που παρέχονται από µη κερδοσκοπικές οργανώσεις ή ενώσεις και οι οποίες εµπίπτουν
στους ακόλουθους κωδικούς CPV, όπως ορίζονται στο
άρθρο 26: 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1,
75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8,
98113100-9 και 85143000-3 εκτός των υπηρεσιών µεταφοράς ασθενών µε ασθενοφόρο.
η) Συµβάσεις παραχώρησης για υπηρεσίες πολιτικών
εκστρατειών που καλύπτονται από τους κωδικούς CPV
79341400-0, 92111230-3 και 92111240-6, όταν ανατίθενται από πολιτικό κόµµα στο πλαίσιο προεκλογικής εκστρατείας.
9. Ο παρών νόµος δεν εφαρµόζεται σε συµβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών λαχειοφόρων αγορών που εµπίπτουν στον κωδικό CPV 92351100-7, οι οποίες ανατίθενται σε οικονοµικό φορέα βάσει αποκλειστικού δικαιώµατος. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η
έννοια του αποκλειστικού δικαιώµατος δεν καλύπτει τα
αποκλειστικά δικαιώµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του παρόντος.
Η πράξη εκχώρησης τέτοιου αποκλειστικού δικαιώµατος ανακοινώνεται Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
10. Ο παρών νόµος δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις
παραχώρησης που αναθέτουν αναθέτοντες φορείς για
την άσκηση των δραστηριοτήτων τους σε τρίτη χώρα,
υπό συνθήκες που δεν συνεπάγονται την υλική εκµετάλλευση δικτύου ή γεωγραφικής περιοχής εντός των
γεωγραφικών ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 10
Ειδικές εξαιρέσεις στον τοµέα των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών
(άρθρο 11 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
Ο παρών νόµος δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις παραχώρησης των οποίων βασικός στόχος είναι να επιτραπεί στις αναθέτουσες αρχές η παροχή ή η εκµετάλλευση
δηµόσιων δικτύων επικοινωνιών ή η παροχή στο κοινό
µίας ή περισσότερων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου οι όροι «δηµόσιο δίκτυο επικοινωνιών» και «δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών» έχουν την έννοια του ν. 4070/2012 (Α΄ 82).
Άρθρο 11
Ειδικές εξαιρέσεις στον τοµέα του ύδατος
(άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
1. Ο παρών νόµος δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις
παραχώρησης που αφορούν:
α) Τη διάθεση ή την εκµετάλλευση σταθερών δικτύων
σχεδιασµένων για να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες
στον τοµέα της παραγωγής, της µεταφοράς ή της διανο-

µής πόσιµου ύδατος.
β) Την τροφοδότηση των εν λόγω δικτύων µε πόσιµο
ύδωρ.
2. Ο παρών νόµος δεν εφαρµόζεται επίσης στις συµβάσεις παραχώρησης µε αντικείµενο το οποίο σχετίζεται µε: α) έργα υδραυλικής µηχανικής, άρδευσης ή αποστράγγισης, εφόσον ο όγκος του ύδατος που προορίζεται για εφοδιασµό µε πόσιµο ύδωρ υπερβαίνει το 20%
του συνολικού όγκου ύδατος που διατίθεται από τέτοια
σχέδια ή εγκαταστάσεις άρδευσης ή αποστράγγισης, ή
β) την αποχέτευση ή την επεξεργασία λυµάτων, , όταν
συνδέονται µε δραστηριότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
Άρθρο 12
Συµβάσεις Παραχώρησης που ανατίθενται
σε συνδεδεµένη επιχείρηση
(άρθρο 13 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «συνδεδεµένη επιχείρηση» νοείται κάθε επιχείρηση της οποίας οι ετήσιοι λογαριασµοί έχουν ενοποιηθεί µε τους λογαριασµούς του αναθέτοντος φορέα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ν. 4308/2014 (Α΄ 251).
2. Στην περίπτωση φορέων που δεν εµπίπτουν στο ν.
4308/2014, ως «συνδεδεµένη επιχείρηση» νοείται κάθε
επιχείρηση η οποία:
α) µπορεί να υπόκειται, άµεσα ή έµµεσα, σε δεσπόζουσα επιρροή του αναθέτοντος φορέα,
β) µπορεί να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή επί του αναθέτοντος φορέα, ή
γ) υπόκειται, από κοινού µε τον αναθέτοντα φορέα,
στη δεσπόζουσα επιρροή άλλης επιχείρησης δυνάµει ιδιοκτησίας, χρηµατοδοτικής συµµετοχής ή των κανόνων
που τη διέπουν.
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η έννοια της «δεσπόζουσας επιρροής» ορίζεται στο δεύτερο
εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4.
3. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 16 και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, ο παρών νόµος δεν εφαρµόζεται στις
συµβάσεις παραχώρησης που ανατίθενται:
α) από αναθέτοντα φορέα σε συνδεδεµένη επιχείρηση, ή
β) από κοινοπραξία η οποία έχει συσταθεί αποκλειστικά από αναθέτοντες φορείς µε σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο Παράρτηµα II σε επιχείρηση συνδεδεµένη µε έναν από αυτούς τους αναθέτοντες φορείς.
4. Η παράγραφος 3 εφαρµόζεται:
α) Στις συµβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών, εφόσον
το 80% τουλάχιστον του µέσου συνολικού κύκλου εργασιών της συνδεδεµένης επιχείρησης, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις υπηρεσίες που παρείχε η εν λόγω επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, προέρχεται από την παροχή υπηρεσιών στον αναθέτοντα φορέα ή σε άλλες επιχειρήσεις µε τις οποίες συνδέεται.
β) Στις συµβάσεις παραχώρησης έργων, εφόσον το
80% τουλάχιστον του µέσου συνολικού κύκλου εργασιών της συνδεδεµένης επιχείρησης κατά την τελευταία
τριετία, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα έργα που εκτέλεσε
η εν λόγω επιχείρηση, προέρχεται από την παροχή έργων στον αναθέτοντα φορέα ή σε άλλες επιχειρήσεις µε
τις οποίες συνδέεται.
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5. Όταν λόγω της ηµεροµηνίας σύστασης της συνδεδεµένης επιχείρησης ή της ηµεροµηνίας έναρξης των
δραστηριοτήτων της δεν είναι διαθέσιµος ο κύκλος εργασιών της για την τελευταία τριετία, η επιχείρηση αρκεί
να αποδεικνύει ότι ο κύκλος εργασιών που αναφέρεται
στα στοιχεία α΄ ή β΄ της παραγράφου 4 είναι αξιόπιστος,
ιδίως µε προβολές επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.
6. Όταν περισσότερες από µία επιχειρήσεις συνδεδεµένες µε τον αναθέτοντα φορέα µε τον οποίο συγκροτούν οικονοµικό όµιλο παρέχουν την ίδια ή παρόµοιες
υπηρεσίες ή εκτελούν ίδια ή παρόµοια έργα, για τον υπολογισµό των προαναφερόµενων στην παράγραφο 4
ποσοστών λαµβάνεται υπόψη ο συνολικός κύκλος εργασιών που προκύπτει αντιστοίχως από την παροχή υπηρεσιών, ή την εκτέλεση έργων εκ µέρους των εν λόγω συνδεδεµένων επιχειρήσεων.
Άρθρο 13
Συµβάσεις που ανατίθενται σε κοινοπραξία ή σε
αναθέτοντα φορέα που συµµετέχει σε κοινοπραξία
(άρθρο 14 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 16 και µε την προϋπόθεση ότι η κοινοπραξία έχει συσταθεί µε σκοπό την άσκηση της συγκεκριµένης δραστηριότητας επί περίοδο
τουλάχιστον τριών (3) ετών και ότι η συστατική πράξη
της κοινοπραξίας ορίζει ότι οι αναθέτοντες φορείς που
τη συγκροτούν συµµετέχουν σε αυτήν τουλάχιστον για
την εν λόγω περίοδο, ο παρών νόµος δεν εφαρµόζεται
στις συµβάσεις:
α) τις οποίες αναθέτει κοινοπραξία η οποία έχει συσταθεί αποκλειστικά από ορισµένους αναθέτοντες φορείς µε σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων αναφερόµενων στο Παράρτηµα II σε έναν από τους εν λόγω αναθέτοντες φορείς, ή
β) τις οποίες αναθέτει αναθέτων φορέας σε τέτοιου είδους κοινοπραξία στην οποία συµµετέχει.
Άρθρο 14
Κοινοποίηση πληροφοριών από αναθέτοντες φορείς
(άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεως, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά µε την εφαρµογή των παραγράφων 2 και 3
του άρθρου 12 και του άρθρου 13:
α) Τις επωνυµίες των σχετικών επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών.
β) Τη φύση και την αξία των σχετικών παραχωρήσεων.
γ) Τις αποδείξεις, που η Επιτροπή κρίνει απαραίτητες,
ότι η σχέση µεταξύ της επιχείρησης ή της κοινοπραξίας
στην οποία ανατίθενται οι συµβάσεις παραχώρησης και
του αναθέτοντος φορέα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των άρθρων 12 ή 13.
Άρθρο 15
Αποκλεισµός δραστηριοτήτων που είναι άµεσα
εκτεθειµένες στον ανταγωνισµό
(άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
Ο παρών νόµος δεν εφαρµόζεται σε συµβάσεις παραχώρησης που ανατίθενται από αναθέτοντες φορείς εφόσον κρίνεται ότι η δραστηριότητα που αφορούν οι παραχωρήσεις αυτές είναι απευθείας εκτεθειµένη στον αντα-

γωνισµό σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία
που προβλέπεται στις διατάξεις µε τις οποίες προσαρµόζεται η νοµοθεσία στα άρθρα 34 και 35 της Οδηγίας
2014/25/ΕΕ.
Άρθρο 16
Συµβάσεις παραχώρησης µεταξύ φορέων
του δηµόσιου τοµέα
(άρθρο 17 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
1. Σύµβαση παραχώρησης που ανατίθεται από αναθέτουσα αρχή ή αναθέτοντα φορέα σύµφωνα µε το στοιχείο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 σε άλλο νοµικό
πρόσωπο ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου δεν εµπίπτει στο
πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ασκεί επί
του εν λόγω νοµικού προσώπου έλεγχο ανάλογο εκείνου που ασκεί επί των δικών της/του υπηρεσιών.
β) Πάνω από το 80% των δραστηριοτήτων του ελεγχόµενου νοµικού προσώπου πραγµατοποιείται κατά την εκτέλεση καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί από την ελέγχουσα αναθέτουσα αρχή ή τον ελέγχοντα αναθέτοντα φορέα ή από άλλα νοµικά πρόσωπα που ελέγχονται
από την εν λόγω αναθέτουσα αρχή ή τον εν λόγω αναθέτοντα φορέα και
γ) δεν υπάρχει άµεση ιδιωτική κεφαλαιακή συµµετοχή
στο ελεγχόµενο νοµικό πρόσωπο, µε εξαίρεση µορφές
συµµετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνατότητα ελέγχου ή δικαιώµατος αρνησικυρίας που απαιτούνται από τις ισχύουσες διατάξεις, σύµφωνα µε τις Συνθήκες, οι
οποίες δεν ασκούν αποφασιστική επιρροή στο ελεγχόµενο νοµικό πρόσωπο.
Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας όπως ορίζεται στο στοιχείο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί ενός νοµικού προσώπου
παρόµοιο µε τον έλεγχο που ασκεί στις υπηρεσίες
της/του κατά την έννοια του στοιχείου α΄ της παρούσας
παραγράφου, όταν ασκεί αποφασιστική επιρροή τόσο
στους στρατηγικούς στόχους όσο και στις σηµαντικές αποφάσεις του ελεγχόµενου νοµικού προσώπου. Ο έλεγχος µπορεί επίσης να ασκείται από άλλο νοµικό πρόσωπο, το οποίο µε τη σειρά του ελέγχεται κατά τον ίδιο
τρόπο από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα.
2. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται επίσης και όταν ένα
ελεγχόµενο νοµικό πρόσωπο, το οποίο είναι αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων φορέας όπως ορίζεται στο στοιχείο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4, αναθέτει σύµβαση παραχώρησης στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα που το ελέγχει ή σε άλλο νοµικό πρόσωπο
που τελεί υπό τον έλεγχο της ίδιας αναθέτουσας αρχής
ή αναθέτοντος φορέα, εφόσον δεν υπάρχει άµεση ιδιωτική κεφαλαιακή συµµετοχή στο νοµικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η σύµβαση παραχώρησης, µε εξαίρεση
µορφές συµµετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνατότητα ελέγχου ή δικαιώµατος αρνησικυρίας που απαιτούνται από τις ισχύουσες διατάξεις, σύµφωνα µε τις Συνθήκες, οι οποίες δεν ασκούν αποφασιστική επιρροή στο
ελεγχόµενο νοµικό πρόσωπο.
3. α) Μια αναθέτουσα αρχή ή ένας αναθέτων φορέας
όπως ορίζεται στο στοιχείο α΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 4 που δεν ασκεί επί νοµικού προσώπου ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου έλεγχο υπό την έννοια της πα-
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ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου µπορεί εντούτοις να
αναθέσει σύµβαση παραχώρησης στο εν λόγω νοµικό
πρόσωπο χωρίς να εφαρµόσει τον παρόντα νόµο, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας, όπως
ορίζεται στο στοιχείο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
4, ασκεί από κοινού µε άλλες αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς έλεγχο επί του εν λόγω νοµικού προσώπου ανάλογο εκείνου που ασκεί στις υπηρεσίες
της/του.
αβ) Πάνω από το 80% των δραστηριοτήτων του εν λόγω νοµικού προσώπου πραγµατοποιείται κατά την εκτέλεση καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί από τις ελέγχουσες αναθέτουσες αρχές ή τους ελέγχοντες αναθέτοντες φορείς ή από άλλα νοµικά πρόσωπα που ελέγχονται από τις ίδιες αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς, και
αγ) δεν υπάρχει άµεση ιδιωτική κεφαλαιακή συµµετοχή στο ελεγχόµενο νοµικό πρόσωπο, µε εξαίρεση µορφές συµµετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνατότητα ελέγχου ή δικαιώµατος αρνησικυρίας που απαιτούνται από τις ισχύουσες διατάξεις, οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις συνθήκες και οι οποίες δεν ασκούν αποφασιστική επιρροή στο ελεγχόµενο νοµικό πρόσωπο.
β) Για τους σκοπούς του στοιχείου αα΄ της περίπτωσης απαρ., θεωρείται ότι οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς όπως ορίζονται στο στοιχείο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 ασκούν από κοινού έλεγχο επί νοµικού προσώπου εφόσον πληρούνται όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
βα) Τα όργανα λήψης αποφάσεων του ελεγχόµενου
νοµικού προσώπου απαρτίζονται από αντιπροσώπους όλων των αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων φορέων
που συµµετέχουν. Ο ίδιος αντιπρόσωπος µπορεί να εκπροσωπεί πολλές ή όλες τις αναθέτουσες αρχές ή τους
αναθέτοντες φορείς που συµµετέχουν.
ββ) Οι εν λόγω αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς είναι σε θέση να ασκούν από κοινού αποφασιστική
επιρροή στους στρατηγικούς στόχους και τις σηµαντικές
αποφάσεις του ελεγχόµενου νοµικού προσώπου, και
βγ) Το ελεγχόµενο νοµικό πρόσωπο δεν επιδιώκει
συµφέροντα αντίθετα από τα συµφέροντα των ελεγχουσών αναθετουσών αρχών ή των ελεγχόντων αναθετόντων φορέων.
4. Σύµβαση που συνάπτεται αποκλειστικά µεταξύ δύο
ή περισσότερων αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων
φορέων όπως ορίζονται στο στοιχείο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής
του παρόντος, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) η σύµβαση θεσπίζει ή υλοποιεί συνεργασία µεταξύ
των συµµετεχουσών αναθετουσών αρχών ή των συµµετεχόντων αναθετόντων φορέων η οποία αποσκοπεί να
διασφαλίσει ότι οι δηµόσιες υπηρεσίες που πρέπει να
παρέχουν αποβλέπουν στην επίτευξη κοινών στόχων,
β) η υλοποίηση της εν λόγω συνεργασίας λαµβάνει αποκλειστικά υπόψη το δηµόσιο συµφέρον, και
γ) οι συµµετέχουσες αναθέτουσες αρχές ή οι συµµετέχοντες αναθέτοντες φορείς εκτελούν στην ελεύθερη
αγορά λιγότερο από το 20% των δραστηριοτήτων που άπτονται της συνεργασίας.
5. Για τον προσδιορισµό του ποσοστού των δραστηριοτήτων που αναφέρεται στο στοιχείο β΄ της παραγράφου 1, στο στοιχείο β΄ της παραγράφου 3 και στο στοι-

χείο γ΄ της παραγράφου 4, λαµβάνεται υπόψη ο µέσος
συνολικός κύκλος εργασιών ή άλλο ενδεδειγµένο µέτρο
που βασίζεται στις δραστηριότητες, όπως το κόστος που
βαρύνει το συγκεκριµένο νοµικό πρόσωπο, αναθέτουσα
αρχή ή αναθέτοντα φορέα κατά το στοιχείο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4, όσον αφορά υπηρεσίες, αγαθά και έργα κατά την τριετία που προηγείται της ανάθεσης της σύµβασης.
Όταν, λόγω της ηµεροµηνίας σύστασης ή έναρξης λειτουργίας του συγκεκριµένου νοµικού προσώπου, αναθέτουσας αρχής ή αναθέτοντος φορέα, ή λόγω αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων του, ο κύκλος εργασιών ή
άλλο µέτρο που βασίζεται στις δραστηριότητες, όπως το
κόστος, είτε δεν είναι διαθέσιµο για την τελευταία τριετία είτε δεν είναι πλέον ενδεδειγµένο, αρκεί να αποδειχθεί η αξιοπιστία της µέτρησης της δραστηριότητας, ιδίως µε προβολές επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.
6. α) Για την προετοιµασία, διεξαγωγή της διαδικασίας
ανάθεσης και την εποπτεία επίβλεψη σύµβασης παραχώρησης έργου απαιτείται η τεχνική υπηρεσία κάθε αναθέτουσας αρχής ή φορέα να φέρει ελάχιστη στελέχωση
που περιλαµβάνει ιδίως τον ελάχιστο αριθµό προσωπικού της και τα προσόντα αυτών (ειδικότητες, εµπειρία
κ.λπ.) προκειµένου να δύναται να ανταποκριθεί επαρκώς
στα προς παραχώρηση έργα, ανάλογα µε τον προϋπολογισµό, το είδος, την κατηγορία τους, το µέγεθος και την
πολυπλοκότητά τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση
αρµόδιου Υπουργού, που εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζεται η ελάχιστη στελέχωση κατά αριθµό, ειδικότητα, προσόντα
των απασχολούµενων σε αυτή καθώς επίσης και οι ειδικότερες προδιαγραφές επάρκειάς της ανάλογα µε τον
προϋπολογισµό, το είδος, την κατηγορία, το µέγεθος και
την πολυπλοκότητα των έργων.
β) Αν κάποια υπηρεσία δεν πληροί τις προδιαγραφές επάρκειας, που προβλέπονται από την ανωτέρω κοινή απόφαση των Υπουργών, θεωρείται ως υπηρεσία που δεν
έχει τεχνική επάρκεια και τα έργα και οι µελέτες αρµοδιότητας της ανατίθενται µε προγραµµατική σύµβαση
στην τεχνική υπηρεσία του εποπτεύοντος την αναθέτουσα αρχή φορέα ή της περιφέρειας ή σε άλλη τεχνική υπηρεσία του κεντρικού δηµόσιου τοµέα
Στην εν λόγω προγραµµατική σύµβαση θα ορίζονται
τουλάχιστον:
αα) Το αντικείµενο της σύµβασης, το πρόγραµµα εκτέλεσης της µελέτης ή υπηρεσίας και η προεκτιµώµενη συνολική δαπάνη, ββ) τα καθήκοντα της νέας τεχνικής υπηρεσίας, γγ) ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την
εκπλήρωση της σύµβασης δαπανών της νέας τεχνικής υπηρεσίας και οι λεπτοµέρειες της καταβολής της, δδ) οι
ποινικές ρήτρες και άλλες συνέπειες σε βάρος της νέας
τεχνικής υπηρεσίας σε περίπτωση υπαίτιας πληµµελούς
εκπλήρωσης της εντολής, εε) οι όροι διαπίστωσης της
εκπλήρωσης των καθηκόντων της νέας τεχνικής υπηρεσίας και της λήξης της σύµβασης, στστ) ο τρόπος και οι
όροι χρηµατοδότησης των συµβάσεων που θα αναθέτει
η νέα τεχνική υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής, ζζ) οι
όροι άσκησης του τεχνικού, οικονοµικού και λογιστικού
ελέγχου του κυρίου του έργου κατά τις φάσεις εκπλήρωσης της σύµβασης και ηη) οι πράξεις και ενέργειες
της νέας τεχνικής υπηρεσίας πριν από τις οποίες απαιτείται η προηγούµενη έγκριση του κυρίου του έργου.
γ) Η αναθέτουσα αρχή ευθύνεται έναντι του κυρίου
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του έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων της
και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρο µε τον κύριο του έργου. Αν στην σύµβαση δεν ορίζεται διαφορετικά, εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον κύριο του
έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων της έως την λήξη της σύµβασης. Αποφαινόµενα
όργανα της συγκεκριµένης κάθε φορά σύµβασης είναι
τα αρµόδια όργανα της νέας τεχνικής υπηρεσίας της αναθέτουσας αρχής.
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 17
Διάρκεια της σύµβασης παραχώρησης
(άρθρο 18 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
1. Οι συµβάσεις παραχώρησης έχουν περιορισµένη
διάρκεια. Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας υπολογίζει τη διάρκεια της σύµβασης παραχώρησης ανάλογα µε τα έργα ή τις υπηρεσίες που ζητούνται.
2. Για τις συµβάσεις παραχώρησης που διαρκούν περισσότερο από πέντε (5) έτη, η µέγιστη διάρκεια της παραχώρησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τον εύλογο χρόνο
εντός του οποίου ο παραχωρησιούχος θα µπορούσε να
αποσβέσει τις επενδύσεις που πραγµατοποίησε για την
εκτέλεση των έργων ή την παροχή των υπηρεσιών µαζί
µε κάποια απόδοση του επενδυµένου κεφαλαίου, λαµβάνοντας υπόψη τις επενδύσεις που απαιτούνται για την επίτευξη των συγκεκριµένων συµβατικών υποχρεώσεων.
Οι επενδύσεις που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό περιλαµβάνουν τόσο την αρχική επένδυση όσο και
τις επενδύσεις που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια
της σύµβασης παραχώρησης.
Άρθρο 18
Κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες
(άρθρο 19 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
1. Οι συµβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες που απαριθµούνται στο
Παράρτηµα IV και υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του
παρόντος νόµου υπόκεινται µόνον στις υποχρεώσεις
που απορρέουν:
α) από την παράγραφο 3 του άρθρου 30 και τα άρθρα
31 και 60 όταν η εκτιµώµενη αξία της εν λόγω σύµβασης
παραχώρησης ισούται µε ή υπερβαίνει το χρηµατικό όριο
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1, ή
β) από τα άρθρα 33 και 60 για τις εν λόγω συµβάσεις
παραχώρησης της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 1.
Άρθρο 19
Μεικτές συµβάσεις
(άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
1. Οι συµβάσεις παραχώρησης που έχουν ως αντικείµενο τόσο έργα όσο και υπηρεσίες ανατίθενται σύµφωνα µε τις διατάξεις οι οποίες εφαρµόζονται στο είδος
της σύµβασης που χαρακτηρίζει το κύριο αντικείµενο
της εν λόγω σύµβασης παραχώρησης. Στην περίπτωση
µεικτών συµβάσεων, που αποτελούνται εν µέρει από κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες του Παραρτήµατος
IV και εν µέρει από άλλες υπηρεσίες, το κύριο αντικείµε-

νο προσδιορίζεται σύµφωνα µε το ποια από τις εκτιµώµενες αξίες των αντίστοιχων υπηρεσιών είναι η υψηλότερη.
2. Όταν τα διάφορα µέρη συγκεκριµένης σύµβασης
µπορούν αντικειµενικά να διαχωριστούν, εφαρµόζονται
οι παράγραφοι 3 και 4. Όταν τα διάφορα µέρη συγκεκριµένης σύµβασης είναι αντικειµενικά αδύνατον να διαχωριστούν, εφαρµόζεται η παράγραφος 5.
Όταν µέρος µιας συγκεκριµένης σύµβασης καλύπτεται
από το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ ή το ν. 3978/2011, εφαρµόζεται το άρθρο 20 του παρόντος.
Στην περίπτωση συµβάσεων που προορίζονται να καλύψουν πλείονες δραστηριότητες, µία από τις οποίες υπόκειται είτε στο Παράρτηµα II του παρόντος νόµου είτε
στις διατάξεις µε τις οποίες εναρµονίζεται η νοµοθεσία
στην Οδηγία 2014/25/EE, οι ισχύουσες διατάξεις καθορίζονται, αντίστοιχα, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του παρόντος και την σχετική διάταξη µε την οποία εναρµονίζεται
το άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/25/EE.
3. Σε περίπτωση σύµβασης το αντικείµενο της οποίας
εν µέρει καλύπτεται και εν µέρει εξαιρείται από τον παρόντα νόµο, οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες
φορείς µπορούν να επιλέγουν την ανάθεση χωριστών
συµβάσεων για τα επιµέρους µέρη. Όταν οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν να αναθέσουν χωριστές συµβάσεις για συγκεκριµένα µέρη, η απόφαση για το ποιο νοµικό καθεστώς εφαρµόζεται σε
καθεµιά από τις χωριστές αυτές συµβάσεις λαµβάνεται
βάσει των χαρακτηριστικών κάθε συγκεκριµένου τµήµατος.
Όταν οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς
επιλέγουν την ανάθεση ενιαίας σύµβασης, ο παρών νόµος εφαρµόζεται, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά
στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου ή στο άρθρο
20, στην προκύπτουσα µεικτή σύµβαση ανεξαρτήτως της
αξίας των µερών που διαφορετικά θα ενέπιπταν σε άλλο
νοµικό καθεστώς και ανεξαρτήτως του νοµικού καθεστώτος από το οποίο θα διέπονταν σε διαφορετική περίπτωση τα µέρη αυτά.
4. Σε περίπτωση µεικτών συµβάσεων που περιλαµβάνουν τόσο στοιχεία συµβάσεων παραχώρησης όσο και
στοιχεία δηµόσιων συµβάσεων που καλύπτονται από την
Οδηγία 2014/24/ΕΕ ή συµβάσεων που καλύπτονται από
την Οδηγία 2014/25/ΕΕ, η µεικτή σύµβαση ανατίθεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις, αντίστοιχα, της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ ή της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ.
5. Όταν τα διάφορα µέρη συγκεκριµένης σύµβασης είναι αντικειµενικά αδύνατον να διαχωριστούν, το ισχύον
νοµικό καθεστώς καθορίζεται µε βάση το κύριο αντικείµενο της εν λόγω σύµβασης. Σε περίπτωση που η σύµβαση αυτή περιλαµβάνει στοιχεία και από σύµβαση παραχώρησης έργου κατά την έννοια της περίπτωσης 8
του άρθρου 2 του παρόντος, το ισχύον νοµικό καθεστώς
κατά το προηγούµενο εδάφιο καθορίζεται µετά από σύµφωνη γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου Δηµοσίων Έργων
της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών κατά τις κείµενες
διατάξεις για τις οικείες συµβάσεις άνω των ορίων εφαρµογής της οδηγίας και του Τεχνικού Συµβουλίου της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα για τις
συµβάσεις κάτω του ορίου εφαρµογής της Οδηγίας.
Στην περίπτωση συµβάσεων που περιλαµβάνουν τόσο
στοιχεία σύµβασης παραχώρησης υπηρεσιών όσο και
στοιχεία συµβάσεων προµήθειας αγαθών, το κύριο αντικείµενο προσδιορίζεται σύµφωνα µε το ποιά από τις ε-
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κτιµώµενες αξίες των αντίστοιχων υπηρεσιών ή αγαθών
είναι η υψηλότερη.
Άρθρο 20
Μεικτές συµβάσεις που αφορούν την άµυνα
ή την ασφάλεια
(άρθρο 21 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
1. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται στις µεικτές συµβάσεις που έχουν ως αντικείµενο στοιχεία σύµβασης παραχώρησης που καλύπτονται από τον παρόντα νόµο και
στοιχεία συµβάσεων ή άλλα στοιχεία τα οποία καλύπτονται από το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ ή από το ν.
3978/2011.
Στην περίπτωση συµβάσεων που προορίζονται να καλύψουν πολλαπλές δραστηριότητες, µία εκ των οποίων
υπόκειται είτε στο Παράρτηµα II του παρόντος είτε στην
Οδηγία 2014/25/ΕΕ και µία άλλη καλύπτεται από το ν.
3978/2011 ή το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ, οι διατάξεις που ισχύουν καθορίζονται, αντίστοιχα, σύµφωνα µε το άρθρο
22 του παρόντος και το άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/
25/ΕΕ.
2. Όταν τα διαφορετικά µέρη µιας συγκεκριµένης
σύµβασης µπορούν αντικειµενικά να διαχωριστούν, οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να
επιλέξουν να αναθέσουν χωριστές συµβάσεις για τα διαφορετικά µέρη ή να αναθέσουν ενιαία σύµβαση. Όταν οι
αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν
να αναθέσουν χωριστές συµβάσεις για συγκεκριµένα µέρη, η απόφαση για το ποιο νοµικό καθεστώς εφαρµόζεται σε καθεµιά από τις χωριστές αυτές συµβάσεις λαµβάνεται βάσει των χαρακτηριστικών κάθε συγκεκριµένου
µέρους. Όταν οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες
φορείς επιλέγουν να αναθέσουν ενιαία σύµβαση, ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια για τον καθορισµό του εφαρµοστέου νοµικού καθεστώτος:
α) όταν µέρος µιας συγκεκριµένης σύµβασης καλύπτεται από το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ ή διαφορετικά τµήµατα
καλύπτονται αντίστοιχα από το άρθρο 346 ΣΛΕΕ και το
ν. 3978/2011, η σύµβαση µπορεί να ανατίθεται χωρίς εφαρµογή του παρόντος νόµου, υπό την προϋπόθεση ότι
η ανάθεση ενιαίας σύµβασης βασίζεται σε αντικειµενικούς λόγους,
β) όταν µέρος µιας συγκεκριµένης σύµβασης καλύπτεται από το ν. 3978/2011, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας µπορεί να επιλέξει την ανάθεση της σύµβασης σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο ή σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 3978/2011, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση ενιαίας σύµβασης βασίζεται σε αντικειµενικούς
λόγους.
Η απόφαση ανάθεσης ενιαίας σύµβασης δεν µπορεί,
ωστόσο, να λαµβάνεται µε σκοπό την εξαίρεσή της από
την εφαρµογή του παρόντος νόµου ή του ν. 3978/2011.
3. Όταν τα διαφορετικά τµήµατα µιας συγκεκριµένης
σύµβασης είναι αντικειµενικά αδύνατον να διαχωριστούν, η σύµβαση µπορεί να ανατίθεται χωρίς την εφαρµογή του παρόντος νόµου, όταν περιλαµβάνει στοιχεία στα οποία εφαρµόζεται το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ.
Διαφορετικά, η σύµβαση µπορεί να ανατεθεί, κατ’ επιλογήν της αναθέτουσας αρχής ή φορέα, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου ή του ν. 3978/2011.

Άρθρο 21
Συµβάσεις που καλύπτουν δραστηριότητες που
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα II και άλλες
δραστηριότητες
(άρθρο 22 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 19, στην περίπτωση
συµβάσεων που προορίζονται να καλύψουν πολλαπλές
δραστηριότητες, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να επιλέξουν την ανάθεση χωριστών συµβάσεων για κάθε συγκεκριµένη δραστηριότητα ή την ανάθεση ενιαίας σύµβασης. Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν την ανάθεση χωριστής σύµβασης, η απόφαση για τους κανόνες
που εφαρµόζονται σε καθεµιά από τις χωριστές αυτές
συµβάσεις λαµβάνεται βάσει των χαρακτηριστικών κάθε
συγκεκριµένης δραστηριότητας.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 19, αν οι αναθέτουσες
αρχές και οι αναθέτοντες φορείς επιλέξουν να αναθέσουν ενιαία σύµβαση, ισχύουν οι παράγραφοι 2 και 3 του
παρόντος άρθρου. Ωστόσο, όταν µία από τις συγκεκριµένες δραστηριότητες καλύπτεται από το ν. 3978/2011 ή
το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ, εφαρµόζεται το άρθρο 22 του
παρόντος νόµου.
Η επιλογή ανάµεσα στην ανάθεση ενιαίας σύµβασης
και στην ανάθεση περισσότερων χωριστών συµβάσεων
δεν πρέπει να γίνεται µε σκοπό την εξαίρεση µιας σύµβασης ή συµβάσεων από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου ή, ενδεχοµένως, των διατάξεων µε τις οποίες εναρµονίζεται η νοµοθεσία στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ
ή στην Οδηγία 2014/25/ΕΕ.
2. Μια σύµβαση που προορίζεται να καλύψει πολλαπλές δραστηριότητες υπόκειται στους κανόνες που ισχύουν για την κύρια δραστηριότητα για την οποία προορίζεται.
3. Στην περίπτωση συµβάσεων για τις οποίες είναι αντικειµενικά αδύνατος ο καθορισµός της κύριας δραστηριότητας για την οποία προορίζονται, οι εφαρµοστέοι
κανόνες καθορίζονται σύµφωνα µε τα εξής:
α) Εάν µία από τις δραστηριότητες για τις οποίες προορίζεται η σύµβαση υπόκειται στις διατάξεις που εφαρµόζονται στις συµβάσεις παραχώρησης που ανατίθενται
από αναθέτουσες αρχές και η άλλη υπόκειται στις διατάξεις που εφαρµόζονται στις συµβάσεις παραχώρησης
που ανατίθενται από αναθέτοντες φορείς, η σύµβαση
παραχώρησης ανατίθεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που
εφαρµόζονται στις συµβάσεις παραχώρησης που ανατίθενται από αναθέτουσες αρχές.
β) Εάν µία από τις δραστηριότητες για τις οποίες προορίζεται η σύµβαση υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος νόµου και η άλλη στις διατάξεις µε τις οποίες εναρµονίζεται η νοµοθεσία στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η σύµβαση ανατίθεται σύµφωνα µε τις τελευταίες διατάξεις
της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
γ) Εάν µία από τις δραστηριότητες για τις οποίες προορίζεται η σύµβαση υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος νόµου και η άλλη δεν υπόκειται ούτε στις διατάξεις
του παρόντος, ούτε στις διατάξεις µε τις οποίες εναρµονίζεται η νοµοθεσία στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ ή στις διατάξεις µε τις οποίες εναρµονίζεται η νοµοθεσία στην Οδηγία 2014/25/ΕΕ, η σύµβαση ανατίθεται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος.
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Άρθρο 22
Συµβάσεις που καλύπτουν δραστηριότητες που
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα II και συγχρόνως
αφορούν την άµυνα ή την ασφάλεια
(άρθρο 23 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
1. Στην περίπτωση συµβάσεων που προορίζονται να
καλύψουν πολλαπλές δραστηριότητες, οι αναθέτοντες
φορείς µπορούν να επιλέξουν την ανάθεση χωριστών
συµβάσεων για κάθε συγκεκριµένη δραστηριότητα ή την
ανάθεση ενιαίας σύµβασης. Όταν οι αναθέτοντες φορείς
επιλέγουν την ανάθεση χωριστών συµβάσεων για διαφορετικά µέρη, η απόφαση για το ποιο νοµικό καθεστώς
εφαρµόζεται σε καθεµιά από τις χωριστές αυτές συµβάσεις λαµβάνεται βάσει των χαρακτηριστικών κάθε συγκεκριµένης δραστηριότητας.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 20, σε περίπτωση που οι
αναθέτοντες φορείς επιλέξουν να αναθέσουν ενιαία
σύµβαση, ισχύει η παράγραφος 2.
Ωστόσο, η επιλογή ανάµεσα στην ανάθεση ενιαίας
σύµβασης και στην ανάθεση περισσότερων χωριστών
συµβάσεων δεν πρέπει να γίνεται µε σκοπό την εξαίρεση σύµβασης ή συµβάσεων από το πεδίο εφαρµογής του
παρόντος νόµου ή του ν. 3978/2011.
2. Στην περίπτωση συµβάσεων που προορίζονται να
καλύψουν µια δραστηριότητα που υπόκειται στον παρόντα νόµο και µια άλλη δραστηριότητα η οποία:
α) καλύπτεται από το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ ή
β) υπάγεται στο πεδίο εφαρµογής του ν. 3978/2011
ο αναθέτων φορέας µπορεί να αναθέσει τη σύµβαση
χωρίς την εφαρµογή του παρόντος νόµου στις περιπτώσεις του στοιχείου α΄ ή µπορεί να επιλέξει να αναθέσει
τη σύµβαση είτε σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου είτε σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3978/2011,
στις περιπτώσεις του στοιχείου β΄. Το πρώτο εδάφιο της
παρούσας παραγράφου δεν θίγει τα κατώτατα όρια και
τις εξαιρέσεις που προβλέπει ο ν. 3978/2011.
Οι συµβάσεις που εµπίπτουν στο στοιχείο β΄ και οι οποίες επιπλέον περιλαµβάνουν διαδικασίες σύναψης
συµβάσεων ή άλλα στοιχεία που καλύπτονται από το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ µπορούν να ανατίθενται χωρίς την εφαρµογή του παρόντος νόµου.
Ωστόσο, η παρούσα παράγραφος εφαρµόζεται µε την
προϋπόθεση η ανάθεση της ενιαίας σύµβασης να δικαιολογείται από αντικειµενικούς λόγους και η απόφαση για
την ανάθεση ενιαίας σύµβασης να µη λαµβάνεται µε
σκοπό την εξαίρεση συµβάσεων από την εφαρµογή του
παρόντος νόµου.
ΤΜΗΜΑ ΙV
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Άρθρο 23
Συµβάσεις παραχώρησης κατ’ αποκλειστικότητα
(άρθρο 24 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς
µπορούν να προβλέπουν στα τεύχη διαγωνισµού κατ’ αποκλειστικότητα δικαίωµα συµµετοχής στις διαδικασίες
ανάθεσης συµβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών σε προστατευόµενα εργαστήρια και σε οικονοµικούς φορείς
που έχουν ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή ατόµων άλλων ευπαθών οµάδων του πληθυσµού, ή µπορούν να προβλέπουν
την εκτέλεση αυτών των συµβάσεων παραχώρησης υπη-

ρεσιών στο πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης απασχόλησης, εφόσον τουλάχιστον το 30% των εργαζοµένων στα εργαστήρια αυτά, στους οικονοµικούς φορείς
ή στα προγράµµατα είναι άτοµα µε αναπηρίες ή µειονεκτήµατα. Η προκήρυξη συµβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών, ή σε περίπτωση συµβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 18, η προκαταρκτική
γνωστοποίηση κάνουν µνεία του παρόντος άρθρου.
2. Ως οικονοµικοί φορείς της παρ. 1 νοούνται ιδίως:
α) Τα προστατευµένα παραγωγικά εργαστήρια του άρθρου 17 του ν. 2646/1998 (Α΄ 236),
β) οι κοινωνικοί συνεταιρισµοί περιορισµένης ευθύνης
του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96),
γ) οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις ένταξης
του σηµείου α΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4019/2011
(Α΄ 216).
δ) κάθε άλλος οικονοµικός φορέας φορέα που πληροί
τα κριτήρια της παραγράφου 1.
3. Με προεδρικό διάταγµα που εκδιδεται κατόπιν
πρότασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας και Οικονοµικών µπορούν να καθορίζονται:
α) το κατώτατο ποσοστό των κατ’ αποκλειστικότητα ανατιθέµενων συµβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών και ο
τρόπος υπολογισµού του,
β) τα είδη και/ή η προεκτιµώµενη αξία των κατ’ αποκλειστικότητα ανατιθέµενων συµβάσεων παραχώρησης
υπηρεσιών,
γ) οι ειδικότεροι όροι ανάθεσης των συµβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών του παρόντος άρθρου,
δ) το ελάχιστο ποσοστό εργαζοµένων µε αναπηρία ή
εργαζόµενων ατόµων άλλων ευπαθών οµάδων του πληθυσµού στα εργαστήρια, τους οικονοµικούς φορείς ή τα
προγράµµατα προστατευόµενων θέσεων εργασίας, εφόσον το ποσοστό ορίζεται ανώτερο από το προβλεπόµενο
στην παράγραφο 1 και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 24
Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης
(άρθρο 25 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
Ο παρών νόµος εφαρµόζεται σε συµβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών για υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης
καλυπτόµενες από τους κωδικούς CPV 73000000-2 έως
73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 και 73430000-5, εφόσον πληρούνται αµφότερες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) τα οφέλη ανήκουν αποκλειστικά στην αναθέτουσα
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα για χρήση κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της/του, και
β) η παρεχόµενη υπηρεσία αµείβεται εξ ολοκλήρου από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 25
Οικονοµικοί φορείς
(άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
1. Στη διακήρυξη διαγωνισµού ή την πρόσκληση υποβολής προσφοράς της παραγράφου 4 του άρθρου 36 ορίζονται οι κατηγορίες των οικονοµικών φορέων που δι-
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καιούνται να συµµετέχουν σε διαδικασίες ανάθεσης
συµβάσεων παραχώρησης του παρόντος νόµου.
Στους δικαιούµενους συµµετοχής του προηγούµενου
εδαφίου περιλαµβάνονται υποχρεωτικά οικονοµικοί φορείς εγκατεστηµένοι σε:
α) κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)
β) τρίτες χώρες που έχουν συνάψει πολυµερείς ή διµερείς διεθνείς συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, που
προβλέπουν το αµοιβαίο άνοιγµα της αγοράς των συµβάσεων παραχώρησης και στο µέτρο που η υπό ανάθεση
σύµβασης παραχώρησης εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής
των συµφωνιών αυτών.
2. Οι οικονοµικοί φορείς οι οποίοι, δυνάµει της νοµοθεσίας του κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στο οποίο είναι εγκατεστηµένοι, έχουν δικαίωµα να παρέχουν τη συγκεκριµένη υπηρεσία, δεν απορρίπτονται
µε µοναδική αιτιολογία το γεγονός ότι θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νοµικά πρόσωπα δυνάµει της ελληνικής νοµοθεσίας.
Στα τεύχη διαγωνισµού µπορεί να επιβάλλεται στα νοµικά πρόσωπα να αναφέρουν, στην υποβολή προσφοράς
ή στην αίτηση συµµετοχής που υποβάλλουν, τα ονόµατα
και τα επαγγελµατικά προσόντα του προσωπικού το οποίο πρόκειται να αναλάβει την εκτέλεση της εν λόγω
σύµβασης παραχώρησης.
3. Στις διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων παραχώρησης µπορούν να συµµετέχουν ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων προσωρινών συµπράξεων.
Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς δεν απαιτούν από τις εν λόγω ενώσεις να διαθέτουν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής.
Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύµβασης παραχώρησης τον τρόπο µε τον οποίο οι ενώσεις οικονοµικών φορέων θα πληρούν τις
προϋποθέσεις όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια ή την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα κατά το άρθρο 39, εφόσον οι προϋποθέσεις
αυτές δικαιολογούνται από αντικειµενικούς λόγους και
είναι αναλογικές. Στα πρότυπα τεύχη διαγωνισµού, που
µπορεί να εγκρίνονται σύµφωνα µε την παράγραφο 8
του άρθρου 36 του παρόντος, µπορεί να περιλαµβάνονται τυποποιηµένοι όροι σχετικά µε την εκ µέρους των ενώσεων οικονοµικών φορέων τήρηση των απαιτήσεων
αυτών. Οι όροι εκτέλεσης σύµβασης παραχώρησης από
τέτοιες ενώσεις οικονοµικών φορέων, οι οποίοι είναι διαφορετικοί από εκείνους που επιβάλλονται σε µεµονωµένους συµµετέχοντες, πρέπει επίσης να δικαιολογούνται
από αντικειµενικούς λόγους και να είναι αναλογικοί.
4. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2, οι αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς µπορούν να υποχρεώσουν τις ενώσεις οικονοµικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή αφού τους ανατεθεί η σύµβαση, στο βαθµό που τούτο είναι αναγκαίο για
την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 54.
Άρθρο 26
Ονοµατολογίες
(άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
Οποιεσδήποτε αναφορές σε ονοµατολογίες στο πλαίσιο της ανάθεσης συµβάσεων παραχώρησης πραγµατο-

ποιούνται χρησιµοποιώντας το «Κοινό λεξιλόγιο για τις
δηµόσιες συµβάσεις (CPV)» όπως θεσπίστηκε δυνάµει
του Kανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε
από τους κανονισµούς της Επιτροπής 2151/2003 (L 329)
και 213/2008 (L 74).
Άρθρο 27
Εχεµύθεια
(άρθρο 28 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
1. Εκτός αν προβλέπεται άλλως στον παρόντα νόµο ή
σε λοιπές κείµενες διατάξεις και ιδίως στη νοµοθεσία όσον αφορά την πρόσβαση στην ενηµέρωση και µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση των ανατιθέµενων συµβάσεων παραχώρησης και την
ενηµέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων κατά
τα οριζόµενα στα άρθρα 31 και 44, η αναθέτουσα αρχή ή
ο αναθέτων φορέας δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που
τους έχουν διαβιβάσει οικονοµικοί φορείς και τις οποίες
έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, των τεχνικών ή εµπορικών απορρήτων και των εµπιστευτικών πτυχών των προσφορών.
Το παρόν άρθρο δεν εµποδίζει τη δηµοσιοποίηση µη εµπιστευτικών τµηµάτων συναφθεισών συµβάσεων παραχωρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν µεταγενέστερων τροποποιήσεων.
2. Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας µπορεί
να επιβάλλει απαιτήσεις στους οικονοµικούς φορείς, µε
στόχο την προστασία του εµπιστευτικού χαρακτήρα των
πληροφοριών που τους παρέχει καθ’ όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης της σύµβασης παραχώρησης.
3. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει
πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού
ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας.
4. Δεν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδας, τις προσφερόµενες
ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία
της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την
αξιολόγησή της.
Άρθρο 28
Κανόνες που εφαρµόζονται στην επικοινωνία
(άρθρο 29 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
1. Εκτός από τις περιπτώσεις που η χρήση ηλεκτρονικών µέσων είναι υποχρεωτική, σύµφωνα την παράγραφο
2 του άρθρου 32 και το άρθρο 34, οι αναθέτουσες αρχές
και αναθέτοντες φορείς επιλέγουν ένα ή περισσότερα
από τα ακόλουθα µέσα επικοινωνίας για κάθε επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών:
α) ηλεκτρονικά µέσα,
β) ταχυδροµείο ή φαξ,
γ) παράδοση ιδιοχείρως πιστοποιούµενη από αποδεικτικό παραλαβής.
2. Το επιλεγέν µέσο επικοινωνίας θα πρέπει να είναι
γενικώς προσιτό, να µην εισάγει διακρίσεις και να µην
περιορίζει την πρόσβαση των οικονοµικών φορέων στη
διαδικασία σύναψης συµβάσεων παραχώρησης. Τα µέσα
και οι συσκευές που χρησιµοποιούνται για την επικοινωνία µε ηλεκτρονικά µέσα, καθώς και τα τεχνικά χαρακτη-
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ριστικά τους πρέπει να είναι συµβατά µε τις εν γένει
χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες των πληροφοριών και
των επικοινωνιών.
Σε κάθε επικοινωνία, ανταλλαγή και αποθήκευση πληροφοριών, οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς διασφαλίζουν ότι διαφυλάσσεται η ακεραιότητα των
δεδοµένων και το απόρρητο των αιτήσεων και των προσφορών. Εξετάζουν το περιεχόµενο των αιτήσεων και
των προσφορών µόνο µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής τους.
3. Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς
µπορούν να χρησιµοποιούν για την σύναψη των συµβάσεων παραχώρησης το Εθνικό Ηλεκτρονικό Σύστηµα Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), εφόσον γίνεται ρητή
περί τούτου µνεία στα τεύχη διαγωνισµού. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και του καθ’ ύλην αρµοδίου Υπουργού µπορεί να
καθίσταται υποχρεωτική η χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για συγκεκριµένες κατηγορίες συµβάσεων παραχώρησης αναλόγως του είδους, του αντικειµένου ή της αξίας αυτών.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων καθορίζονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες και οι
διαδικασίες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου κατά την ανάθεση και εκτέλεση των συµβάσεων παραχώρησης και ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε:
α) τον προσδιορισµό του περιεχοµένου, των κανόνων
και λεπτοµερειών χρήσης των επιµέρους εργαλείων του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., όπως της διαδικτυακής διαχείρισης αιτηµάτων και πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και υποδειγµάτων, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης και εκτέλεσης των συµβάσεων παραχώρησης 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
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., τον τύπο και το περιεχόµενό τους, τον
προσδιορισµό του χρόνου αποστολής ή παραλαβής και
τον υπολογισµό των προθεσµιών, τυχόν τεκµήρια γνωστοποίησης και απόκτησης πρόσβασης από τον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, καθώς και τον τρόπο και την
απόδειξη πρόσβασης σε έγγραφα µέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
και χορήγησης αντιγράφων και
γ) τον καθορισµό και την εφαρµογή µέτρων εκπαίδευσης των χρηστών, µέσω σχετικών προγραµµάτων και σεµιναρίων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης ή µε τη σύνταξη
κωδίκων πρακτικής.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, και Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων καθορίζονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες και οι
διαδικασίες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου κατά την ανάθεση και εκτέλεση των Συµβάσεων Παραχώρησης και ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη διαλειτουργική σύνδεση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. µε την Εθνική Βάση Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσεων της αρχής και τα πληροφοριακά συστήµατα των αναθετουσών αρχών, όπως των
πάσης φύσεως φορέων του δηµόσιου τοµέα, του Γενικού Εµπορικού Μητρώου, του Μητρώου Δεσµεύσεων

του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα σχετικά Μητρώα του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως (ΜΕΚ, ΜΕΕΠ), του προγράµµατος ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ν. 3862/2010 (Α΄ 112), όσον αφορά στοιχεία
και έγγραφα των δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν τη
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 της πορείας ανάθεσης και
εκτέλεσης των δηµοσίων συµβάσεων για ελεγκτικούς,
δηµοσιονοµικούς, στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς
των φορολογικών και ασφαλιστικών αρχών, των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών, καθώς, επίσης, και µε τα
πληροφοριακά συστήµατα της Ένωσης, καθώς και άλλων κρατών-µελών.
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού καθορίζονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες
και οι διαδικασίες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου κατά την ανάθεση και εκτέλεση των συµβάσεων
παραχώρησης και ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε:
α) τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ,
τη δοµή και το περιεχόµενό της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3979/ 2011 και του ΠΗΔ, τη διαβάθµιση των
χρηστών, τον τρόπο πρόσβασης και µελέτης των εγγράφων των διαγωνισµών και τη δηµιουργία και χορήγηση
αντιγράφων µε χρήση ΤΠΕ, τα αντίστοιχα αναγνωριστικά και διαπιστευτήρια και τα ειδικότερα θέµατα και τις
µεθόδους εγγραφής και αυθεντικοποίησης, την πολιτική
ασφάλειας του δικτυακού τόπου και την εφαρµογή της
κείµενης νοµοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδοµένων των χρηστών του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ,
β) τον προσδιορισµό του περιεχοµένου, των κανόνων
και λεπτοµερειών χρήσης των επιµέρους εργαλείων του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, όπως της διαδικτυακής διαχείρισης αιτηµάτων και πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και υποδειγµάτων, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης και εκτέλεσης των δηµόσιων συµβάσεων που συνάπτονται, των ηλεκτρονικών
καταλόγων, των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών, των δυναµικών συστηµάτων αγορών, των ηλεκτρονικών παραγγελιών, της ηλεκτρονικής τιµολόγησης, των ηλεκτρονικών πληρωµών,
γ) τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή,
τη γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων µέσω του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, τον τύπο και το περιεχόµενό τους, τον
προσδιορισµό του χρόνου αποστολής ή παραλαβής και
τον υπολογισµό των προθεσµιών, τυχόν τεκµήρια γνωστοποίησης και απόκτησης πρόσβασης από τον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, καθώς και τον τρόπο και την
απόδειξη πρόσβασης σε έγγραφα µέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
και χορήγησης αντιγράφων,
δ) τον καθορισµό και την εφαρµογή µέτρων εκπαίδευσης των χρηστών, µέσω σχετικών προγραµµάτων και σεµιναρίων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης ή της σύνταξης
κωδίκων πρακτικής και
ε) τους όρους και προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν, σε
τεχνικό επίπεδο, την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 29
Γενικές αρχές
(άρθρο 30 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
1. Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας µπορούν να οργανώνουν ελεύθερα τη διαδικασία που οδηγεί στην επιλογή του παραχωρησιούχου µε την επιφύλαξη της συµµόρφωσης προς τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
2. Κατά το σχεδιασµό της διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης παραχώρησης τηρούνται οι αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 6. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης παραχώρησης η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας δεν πρέπει να παρέχει, κατά τρόπο που δηµιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν ορισµένους υποψηφίους ή προσφέροντες εις βάρος άλλων. Επιπλέον, διαδικασία ανάθεσης
σύµβασης παραχώρησης έργου δεν µπορεί να ξεκινήσει
χωρίς την προηγούµενη συντέλεση των απαιτούµενων
απαλλοτριώσεων και ολοκλήρωσης των απαραίτητων
αρχαιολογικών ερευνών (τοµές, σάρωση επιφάνειας εδάφους κ.λπ.).
3. Στα έγγραφα της σύµβασης παραχώρησης, συµπεριλαµβανοµένης της σύµβασης, καθώς και στην προσφορά των οικονοµικών φορέων περιλαµβάνεται ειδικός όρος εκτέλεσης της σύµβασης που θεσπίζει ρητή
δέσµευση των οικονοµικών φορέων ότι, κατά την εκτέλεση των συµβάσεων παραχώρησης, θα τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µέσω διατάξεων της
νοµοθεσίας της Ένωσης, της εθνικής νοµοθεσίας, συλλογικών συµβάσεων ή των διεθνών διατάξεων περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου που απαριθµούνται στο Παράρτηµα X.
4. Παράβαση των υποχρεώσεων αυτών επιφέρει εις
βάρος του παραχωρησιούχου τις κυρώσεις που προβλέπουν οι ως άνω διατάξεις ,καθώς και κάθε άλλη κύρωση
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης παραχώρησης. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των συµβάσεων παραχώρησης και τις αρµόδιες
δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των
ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.
5. Οι παραχωρησιούχοι εντάσσονται κατά προτεραιότητα στα προγράµµατα επιθεωρήσεων και ελέγχων του
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) σύµφωνα µε
το π.δ. 113/2014 (Α΄ 180) και του Σώµατος Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων
σύµφωνα µε το π.δ. 100/2014 (Α΄ 167), εφόσον πληρούν
τα ειδικότερα κριτήρια που ορίζονται στις διατάξεις που
διέπουν τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών.

Άρθρο 30
Δηµοσιεύσεις προκήρυξης συµβάσεων
παραχώρησης
(άρθρο 31 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς
που επιθυµούν να αναθέσουν σύµβαση παραχώρησης
γνωστοποιούν την πρόθεσή τους µε δηµοσίευση προκήρυξης.
2. Οι προκηρύξεις σύµβασης παραχώρησης περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα V και, κατά περίπτωση, οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνεται χρήσιµη από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα, µε µορφή τυποποιηµένων εντύπων.
3. Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς
που επιθυµούν να αναθέσουν σύµβαση παραχώρησης
για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες που απαριθµούνται στο Παράρτηµα IV γνωστοποιούν την πρόθεσή
τους για ανάθεση σύµβασης παραχώρησης µέσω της δηµοσίευσης προκαταρκτικής προκήρυξης. Οι εν λόγω
προκηρύξεις περιέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτηµα VΙ.
4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς δεν υποχρεούνται να δηµοσιεύσουν προκήρυξη σύµβασης παραχώρησης σε περίπτωση που τα έργα ή οι υπηρεσίες µπορούν παρασχεθούν µόνον από έναν συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους:
α) η σύµβαση παραχώρησης αποσκοπεί στη δηµιουργία ή την απόκτηση ενός µοναδικού έργου τέχνης ή µιας
καλλιτεχνικής εκδήλωσης,
β) έλλειψη ανταγωνισµού για τεχνικούς λόγους,
γ) ύπαρξη αποκλειστικού δικαιώµατος,
δ) προστασία δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας
και αποκλειστικών δικαιωµάτων πλην αυτών του σηµείου
10 του άρθρου 2.
Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στα στοιχεία β΄, γ΄
και δ΄της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται µόνον
εφόσον δεν υπάρχει εύλογη εναλλακτική επιλογή ή δυνατότητα υποκατάστασης και η απουσία ανταγωνισµού
δεν είναι αποτέλεσµα τεχνητού περιορισµού των παραµέτρων ανάθεσης της παραχώρησης.
5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας δεν υποχρεούται να
δηµοσιεύσει νέα προκήρυξη σύµβασης παραχώρησης
εάν, σε προηγούµενη διαδικασία ανάθεσης σύµβασης
παραχώρησης, δεν υποβλήθηκε καµία αίτηση συµµετοχής ή προσφορά ή καµία από τις υποβληθείσες αιτήσεις
ή προσφορές δεν κρίθηκε κατάλληλη, µε την προϋπόθεση ότι δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι
της σύµβασης παραχώρησης και ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφόσον το ζητήσει.
Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, µια προσφορά
θεωρείται ότι δεν είναι κατάλληλη εάν είναι άσχετη µε
τη σύµβαση παραχώρησης και δεν είναι σε θέση, χωρίς
ουσιαστικές αλλαγές, να ικανοποιήσει τις ανάγκες και
τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, όπως καθορίζονται στα τεύχη διαγωνισµού.
Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, µια προσφορά
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δεν θεωρείται κατάλληλη εφόσον:
α) ο αιτών πρόκειται ή µπορεί να αποκλειστεί βάσει
των παραγράφων 5 έως 9 του άρθρου 39 ή δεν πληροί τα
κριτήρια επιλογής που ορίζει η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου
39,
β) οι αιτήσεις περιλαµβάνουν προσφορές που δεν είναι κατάλληλες σύµφωνα µε το ανωτέρω δεύτερο εδάφιο.
Άρθρο 31
Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συµβάσεων
παραχώρησης
(άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
1. Το αργότερο εντός 48 ηµερών από την ανάθεση
σύµβασης παραχώρησης, οι αναθέτουσες αρχές και οι
αναθέτοντες φορείς αποστέλλουν, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου 32, γνωστοποίηση µε τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης της σύµβασης παραχώρησης. Για τις κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες
του Παραρτήµατος IV, οι γνωστοποιήσεις αυτές µπορούν να συγκεντρώνονται ανά τρίµηνο. Σε αυτή την περίπτωση, αποστέλλονται εντός 48 ηµερών από τη λήξη
εκάστου τριµήνου.
2. Οι γνωστοποιήσεις συναφθείσας σύµβασης παραχώρησης περιέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτηµα VII ή, όσον αφορά συµβάσεις παραχώρησης για κοινωνικές και για άλλες ειδικές υπηρεσίες
που απαριθµούνται στο Παράρτηµα IV, τις πληροφορίες
που προβλέπονται στο Παράρτηµα VIII. Δηµοσιεύονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32.
Άρθρο 32
Σύνταξη και τρόπος δηµοσίευσης των προκηρύξεων
και γνωστοποιήσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης
(άρθρο 33 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
1. Οι προκηρύξεις σύµβασης παραχώρησης, οι γνωστοποιήσεις συναφθείσας σύµβασης παραχώρησης και η
γνωστοποίηση που αναφέρεται στην περίπτωση ε΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 55 περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στα Παραρτήµατα V, VΙ, VII,
VIII και XI του παρόντος και συντάσσονται βάσει των τυποποιηµένων εντύπων των Παραρτηµάτων ΧΙ, XVII, XX,
XXI, XXII του κανονισµού (ΕΕ) 2015/1086 της Επιτροπής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης «περί καταρτίσεως τυποποιηµένων εντύπων για τη δηµοσίευση προκηρύξεων και
γνωστοποιήσεων στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων
και περί καταργήσεως του εκτελεστικού κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 842/2011» (L 296).
2. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συντάσσονται, διαβιβάζονται
µε ηλεκτρονικά µέσα στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δηµοσιεύονται σύµφωνα µε το
Παράρτηµα IX. Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης επιβεβαιώνει στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα την παραλαβή της προκήρυξης ή γνωστοποίησης και τη δηµοσίευση των πληροφοριών που
διαβιβάστηκαν, αναφέροντας την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης, η οποία συνιστά και απόδειξη της δηµοσίευσης.
Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις δηµοσιεύονται το
αργότερο πέντε (5) ηµέρες µετά την αποστολή τους. Τα
έξοδα δηµοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιή-

σεων από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνουν την Ένωση.
3. Οι προκηρύξεις σύµβασης παραχώρησης και οι
γνωστοποιήσεις συναφθείσας σύµβασης παραχώρησης
δηµοσιεύονται σε µία ή περισσότερες από τις επίσηµες
γλώσσες των θεσµικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυθεντικό θεωρείται µόνο το κείµενο ή τα κείµενα
που δηµοσιεύονται στην εν λόγω γλώσσα ή γλώσσες.
Περίληψη των σηµαντικότερων στοιχείων κάθε γνωστοποίησης δηµοσιεύεται και στις λοιπές επίσηµες γλώσσες
των θεσµικών οργάνων της Ένωσης.
4. Οι προκηρύξεις σύµβασης παραχώρησης και οι γνωστοποιήσεις συναφθείσας σύµβασης παραχώρησης δεν
δηµοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο προτού δηµοσιευθούν
από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
εκτός εάν η δηµοσίευση σε επίπεδο Ε.Ε. δεν γίνει εντός
48 ωρών αφότου η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης επιβεβαίωσε την παραλαβή από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα της προκήρυξης ή
γνωστοποίησης σύµφωνα µε την παράγραφο 2.
Άρθρο 33
Δηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο
(άρθρο 33 παρ. 4, δεύτερο εδάφιο
της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς
δηµοσιεύουν τις προκηρύξεις, διακηρύξεις και τις αποφάσεις ανάθεσης συµβάσεων παραχώρησης, µε την επιφύλαξη της εφαρµογής της παραγράφου 1 του άρθρου 60, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα τους, εφόσον διαθέτουν, µέσω διαύλου αυτοµατοποιηµένης διανοµής (RSSFEED).
2. Οι προκηρύξεις και διακηρύξεις συµβάσεων παραχώρησης της παραγράφου 1 πρέπει να φέρουν αριθµό
διαδικτυακής ανάρτησης µητρώου (ΑΔΑΜ) στο ΚΗΜΔΗΣ.
3. Οι προκηρύξεις και διακηρύξεις της παραγράφου 1
περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στα
Παραρτήµατα V, VΙ, VII, VIII και XI.
Με απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., εκδίδεται σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του ν. 4013/
2011 (Α΄ 204), εκδίδονται τυποποιηµένα έντυπα για την
σύνταξη των προκηρύξεων και διακηρύξεων της παραγράφου 1, συµπεριλαµβανοµένων τυποποιηµένων εντύπων για τα διορθωτικά.
Η έκδοση της απόφασης του προηγουµένου εδαφίου
δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
4. Οι προκηρύξεις συναφθείσας σύµβασης παραχώρησης που δηµοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο δεν περιλαµβάνουν άλλες πληροφορίες εκτός από εκείνες που περιέχονται στις προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αποστέλλονται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά αναφέρουν την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης ή γνωστοποίησης στην Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 34
Ηλεκτρονική διαθεσιµότητα των τευχών
διαγωνισµού
(άρθρο 34 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς

17
παρέχουν δωρεάν απεριόριστη και πλήρη άµεση πρόσβαση, µε ηλεκτρονικά µέσα, στα τεύχη διαγωνισµού από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης σύµβασης παραχώρησης, σύµφωνα µε τα άρθρα 32 και 33 ή, εάν η προκήρυξη δεν περιέχει την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών, από την ηµεροµηνία αποστολής της
πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών. Στο κείµενο
της προκήρυξης της σύµβασης παραχώρησης ή των εν
λόγω προσκλήσεων διευκρινίζεται η διεύθυνση διαδικτύου στην οποία διατίθενται τα εν λόγω τεύχη διαγωνισµού.
2. Όταν, σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, για
έκτακτους λόγους ασφαλείας ή τεχνικούς λόγους ή λόγω του ιδιαιτέρως ευαίσθητου χαρακτήρα των εµπορικών πληροφοριών που απαιτούν πολύ υψηλό επίπεδο
προστασίας, δεν µπορεί να παρασχεθεί δωρεάν απεριόριστη και πλήρης άµεση πρόσβαση, µε ηλεκτρονικά µέσα, σε ορισµένα τεύχη διαγωνισµού, οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ότι τα σχετικά τεύχη διαγωνισµού θα διαβιβασθούν µε άλλα µέσα,
πλην των ηλεκτρονικών, καθώς και ότι θα παραταθεί η
προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών.
3. Εφόσον έχει ζητηθεί εγκαίρως σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στα τεύχη διαγωνισµού, οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς ή οι αρµόδιες
υπηρεσίες παρέχουν σε όλους τους αιτούντες ή τους
προσφέροντες που λαµβάνουν µέρος στη διαδικασία ανάθεσης σύµβασης παραχώρησης συµπληρωµατικές
πληροφορίες σχετικά µε τα τεύχη διαγωνισµού το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την εκπνοή της προθεσµίας
που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών.
Άρθρο 35
Καταπολέµηση της διαφθοράς και πρόληψη
της σύγκρουσης συµφερόντων
(άρθρο 35 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς
λαµβάνουν τα ενδεδειγµένα µέτρα:
α) για την καταπολέµηση της απάτης, της ευνοιοκρατίας και της διαφθοράς και
β) για την αποτελεσµατική πρόληψη, τον εντοπισµό
και την επανόρθωση συγκρούσεων συµφερόντων που
προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών ανάθεσης
συµβάσεων παραχώρησης, ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισµού και να διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας ανάθεσης και η
ίση µεταχείριση όλων των υποψηφίων και προσφερόντων.
2. Κατά τη σύναψη συµβάσεων παραχώρησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται οι
κανόνες των εποµένων παραγράφων για την αποτελεσµατική πρόληψη, τον εντοπισµό και την άµεση θεραπεία συγκρούσεων συµφερόντων που προκύπτουν κατά
τη διεξαγωγή διαδικασιών ανάθεσης, συµπεριλαµβανοµένου του σχεδιασµού και της προετοιµασίας της διαδικασίας, της κατάρτισης τευχών διαγωνισµού, της επιλογής υποψηφίων και προσφερόντων και της ανάθεσης
της σύµβασης, ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν
στρεβλώσεις του ανταγωνισµού και να διασφαλίζεται η
ίση µεταχείριση όλων των οικονοµικών φορέων.
3. Η έννοια της σύγκρουσης συµφερόντων καλύπτει
τουλάχιστον κάθε κατάσταση στην οποία οι κατηγορίες

προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 έχουν,
άµεσα ή έµµεσα, χρηµατοπιστωτικά, οικονοµικά ή άλλα
προσωπικά συµφέροντα τα οποία θα µπορούσαν να θεωρηθούν ότι θέτουν σε κίνδυνο την αµεροληψία και την ανεξαρτησία στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης της
σύµβασης παραχώρησης.
4. Η σύγκρουση συµφερόντων αφορά κατ’ ελάχιστον
τα ακόλουθα πρόσωπα:
α) µέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής ή
του αναθέτοντος φορέα, συµπεριλαµβανοµένων των µελών των αποφαινόµενων ή/και γνωµοδοτικών οργάνων,
ή/και
β) τον υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικεφαλής και τα
µέλη των οργάνων διοίκησης της αναθέτουσας αρχής ή
του αναθέτοντος φορέα ή/και
γ) τους συζύγους και συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία µεν γραµµή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθµού των προσώπων των περιπτώσεων α΄ και β΄, τα οποία:
γα) εµπλέκονται στη διαδικασία σύναψης σύµβασης
παραχώρησης, συµπεριλαµβανοµένου του σχεδιασµού
και της προετοιµασίας της διαδικασίας, καθώς και της
κατάρτισης των εγγράφων της σύµβασης παραχώρησης,
ή/και
γβ) µπορούν να επηρεάσουν την έκβασή της.
5. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «συµφέροντα» νοούνται προσωπικά, οικογενειακά, οικονοµικά, πολιτικά ή άλλα κοινά συµφέροντα µε τους υποψηφίους ή προσφέροντες ή µε τους υπεργολάβους αυτών
ή, σε περίπτωση που ο υποψήφιος ή ο προσφέρων είναι
ένωση οικονοµικών φορέων, µε οποιοδήποτε µέλος της
ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων και αντικρουόµενων επαγγελµατικών συµφερόντων, όπως ιδίως:
α) Η συµµετοχή προσώπου της παραγράφου 3 στα όργανα διοίκησης ή διαχείρισης ενός οικονοµικού φορέα,
όταν ο εν λόγω οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης σύµβασης παραχώρησης που διενεργεί
η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας.
β) Η κατοχή από πρόσωπο των περιπτώσεων α΄ ή/και
β΄ της παραγράφου 3, ποσοστού άνω του 0,5% των µετοχών, εταιρικών µεριδίων ή άλλης φύσης δικαιωµάτων
επί του κεφαλαίου ενός οικονοµικού φορέα, που επιτρέπουν στο µέλος αυτό να συµµετέχει στη διαχείριση των
υποθέσεων του εν λόγω οικονοµικού φορέα, όταν ο εν
λόγω οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία
σύναψης σύµβασης παραχώρησης που διενεργεί η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας.
γ) Η ύπαρξη κατά τη χρονική περίοδο, που έχει ως αφετηρία δώδεκα (12) µήνες πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης παραχώρησης και λήξη την
ηµέρα σύναψης αυτής, συµβατικού δεσµού που αφορά
είτε την παροχή εξηρτηµένης εργασίας είτε την εκτέλεση έργου ή παροχή υπηρεσιών ή πώληση αγαθών µεταξύ
ενός προσώπου των περιπτώσεων α΄ ή/και β΄ της παραγράφου 3, µε έναν οικονοµικό φορέα, όταν ο εν λόγω οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης
σύµβασης παραχώρησης που διενεργεί η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας.
6. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4
στοιχεία α΄ και β΄ υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν
τυχόν σύγκρουση συµφερόντων των ιδίων ή των συγγενικών τους προσώπων, υπό την έννοια της παραγράφου
4 στοιχείο γ΄, σε σχέση µε οποιονδήποτε υποψήφιο ή
προσφέροντα, από τη στιγµή που καθίστανται ενήµεροι

18
για την εν λόγω σύγκρουση, προκειµένου η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας να είναι σε θέση να προβεί
σε διορθωτικές ενέργειες, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 7. Παράλληλα, οφείλουν να απέχουν από κάθε
ενέργεια σχετική µε τη διενέργεια της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης παραχώρησης.
7. Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της συνδροµής ή µη κατάστασης σύγκρουσης συµφερόντων. Αν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων, η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας ενηµερώνει αµέσως την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
και λαµβάνει αµελλητί τα κατάλληλα µέτρα ούτως ώστε
να αποφεύγονται τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισµού
και να διασφαλίζεται η ίση µεταχείριση όλων των oικονοµικών φορέων. Τα εν λόγω µέτρα µπορεί να περιλαµβάνουν την εξαίρεση του συγκεκριµένου προσώπου από οποιαδήποτε συµµετοχή στη σχετική διαδικασία σύναψης
σύµβασης παραχώρησης. Για την εξαίρεση του προηγουµένου εδαφίου εφαρµόζονται συµπληρωµατικά προς τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου, οι παράγραφοι 4 και 5
του άρθρου 7 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) για τις αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες φορείς που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του.
8. Εάν µια σύγκρουση συµφερόντων είναι αδύνατον
να θεραπευθεί µε άλλον τρόπο, ο σχετικός υποψήφιος
ή προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης
σύµβασης παραχώρησης.
9. Όλες οι περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων
που εντοπίσθηκαν και τα µέτρα που ελήφθησαν σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, τεκµηριώνονται σε χωριστή έκθεση, η οποία περιλαµβάνεται στο φάκελο της σύµβασης
παραχώρησης του άρθρου 61 και αποστέλλεται στην
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ..
10. Στα συµβατικά τεύχη προβλέπεται ότι, αν διαπιστωθεί παράβαση των ως άνω υποχρεώσεων εκ µέρους
του παραχωρησιούχου ή των νοµίµων εκπροσώπων του
ή τελεσίδικη καταδίκη του παραχωρησιούχου ή προσώπου που είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του παραχωρησιούχου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου για λογαριασµό του παραχωρησιούχου για τα εγκλήµατα της παραγράφου 4 και της παραγράφου 7 του άρθρου 39, και
µε την επιφύλαξη της εφαρµογής της παραγράφου 9 του
άρθρου 39, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση παραχώρησης εις βάρος του παραχωρησιούχου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Άρθρο 36
Έγγραφα της σύµβασης παραχώρησης
1. Τα έγγραφα της σύµβασης παραχώρησης, υπό την
έννοια του στοιχείου, παράγραφος 12 του άρθρου 2, διακρίνονται σε:
α) «τεύχη διαγωνισµού», στα οποία περιλαµβάνονται
όλοι οι γενικοί και ειδικοί όροι διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης της σύµβασης παραχώρησης και
β) «συµβατικά τεύχη», στα οποία περιλαµβάνονται όλοι οι γενικοί και ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύµβασης
παραχώρησης.
2. Τα τεύχη διαγωνισµού περιλαµβάνουν οποιοδήποτε
έγγραφο το οποίο δηµοσιοποιεί, υποβάλλει ή στο οποίο

παραπέµπει η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας
µε σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της
παραχώρησης ή της διαδικασίας ανάθεσης αυτής, συµπεριλαµβανοµένης της προκήρυξης σύµβασης παραχώρησης, των τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων, των
προτεινόµενων όρων της σύµβασης παραχώρησης, των
µορφοτύπων για την υποβολή των εγγράφων από τους
υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών
για τις γενικές υποχρεώσεις και πρόσθετων εγγράφων.
Οι όροι των τευχών διαγωνισµού πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις, ώστε να επιτρέπουν την υποβολή παραδεκτών, κανονικών και κατάλληλων αιτήσεων συµµετοχής και προσφορών.
3. Τα τεύχη διαγωνισµού αποτελούνται ιδίως από:
α) Τις προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που συντάσσονται και δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τα άρθρα 30, 31, 32
και 33 του παρόντος νόµου.
β) Τη «διακήρυξη διαγωνισµού» ή την «πρόσκληση υποβολής προσφοράς» µε τα παραρτήµατά τους.
γ) Το σχέδιο σύµβασης παραχώρησης µε τα παραρτήµατά της.
4. Η διακήρυξη διαγωνισµού ή πρόσκληση υποβολής
προσφοράς περιέχουν ιδίως:
α) Την επωνυµία της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα.
β) Την προθεσµία για την παραλαβή των αιτήσεων
συµµετοχής ή των προσφορών από την αρµόδια υπηρεσία και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν.
γ) Το όνοµα, τη διεύθυνση, τον αριθµό τηλεφώνου και
τηλεοµοιοτυπικού µηχανήµατος (FAX), τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) της υπηρεσίας που
διενεργεί τον διαγωνισµό, καθώς και τον αρµόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας αυτής.
δ) Τα αρµόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης, καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να
παρίστανται.
ε) Ακριβή περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης
παραχώρησης. Επίσης οποιεσδήποτε προβλεπόµενες
ρήτρες αναθεώρησης ή τροποποίησης του αντικειµένου
της σύµβασης παραχώρησης, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν δικαιωµάτων προαιρέσεως και, εφόσον είναι γνωστό, το προσωρινό χρονοδιάγραµµα για την άσκηση των
δικαιωµάτων αυτών.
στ) Την προτεινόµενη διάρκεια της σύµβασης παραχώρησης και τις προϋποθέσεις σύντµησης ή παράτασης αυτής.
ζ) Το είδος της διαδικασίας ανάθεσης, καθώς και τις
προϋποθέσεις, τη διαδικασία και την προθεσµία υποβολής αιτήσεων συµµετοχής και προσφορών.
η) Την πηγή χρηµατοδότησης και τον τρόπο καταβολής ή είσπραξης του συµβατικού τιµήµατος.
θ) Το νόµισµα της προσφερόµενης τιµής.
ι) Τις προϋποθέσεις αναπροσαρµογής του τιµήµατος
µετά την κατακύρωση, εφόσον κρίνεται ότι απαιτείται
τέτοιος όρος.
ια) Τον τύπο, τα ποσοστά, το νόµισµα, το χρόνο υποβολής των εγγυήσεων, καθώς και άλλες εξασφαλίσεις,
εάν ζητούνται.
ιβ) 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, κα-
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θώς και άλλα χαρακτηριστικά, ανάλογα µε το αντικείµενο της σύµβασης.
ιγ) Τους όρους και τα κριτήρια επιλογής, καθώς και τα
ελάχιστα επίπεδα αυτών, σχετικά µε την προσωπική κατάσταση, την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια και την τεχνική ή επαγγελµατική ικανότητα των υποψηφίων ή προσφερόντων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 39.
ιδ) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη της πλήρωσης των κριτηρίων που αναφέρονται στο
προηγούµενο στοιχείο
ιε) Τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τµήµατα της σύµβασης.
ιστ) Τη δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών.
ιζ) Το κριτήριο ανάθεσης, τη διαδικασία και τα κριτήρια
αξιολόγησης των προσφορών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 45.
ιη) Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών.
ιθ) Τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
5. Τα συµβατικά τεύχη αποτελούνται ιδίως από:
α) Τη σύµβαση παραχώρησης µε τα παραρτήµατά της.
β) Τις συµβάσεις που συνάπτει ο παραχωρησιούχος µε
τους υπεργολάβους του, όπως οι συµβάσεις µελέτης,
κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας.
γ) Τα παρεπόµενα σύµφωνα µεταξύ της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, του παραχωρησιούχου, των υπεργολάβων και των υπεργολάβων αυτού,
των χρηµατοδοτών, δανειστών και ασφαλιστών του παραχωρησιούχου ή του αντικειµένου της σύµβασης παραχώρησης ή του Ελληνικού Δηµοσίου και περιλαµβάνουν
στα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 50.
6. Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς
δεν επιβάλλουν στους οικονοµικούς φορείς δαπάνη για
τη λήψη των τευχών διαγωνισµού, πλην της δαπάνης
που αντιστοιχεί στο κόστος διαβίβασής τους, σύµφωνα
µε την παράγραφο 2 του άρθρου 34.
7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου
32, τα έγγραφα της σύµβασης παραχώρησης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης παραχώρησης που έχουν συνταχθεί
σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.
8. Με απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., που εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση ε΄ της παρ. 2
του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α΄204), µπορούν να εκδίδονται µη δεσµευτικά υποδείγµατα διακηρύξεων διαγωνισµού υπό την έννοια της παραγράφου 3, στο στοιχείο β΄ του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 37
Τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις
(άρθρο 36 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
1. Οι τεχνικές και οι λειτουργικές απαιτήσεις καθορίζουν τα χαρακτηριστικά που απαιτείται να έχουν τα έργα και/ή οι υπηρεσίες που αποτελούν αντικείµενο της
σύµβασης παραχώρησης και περιλαµβάνονται στα τεύχη διαγωνισµού. Τα χαρακτηριστικά αυτά µπορεί επίσης
να αναφέρονται στην ειδική διαδικασία εκτέλεσης ή παροχής των ζητούµενων έργων ή υπηρεσιών υπό τον όρο

ότι συνδέονται µε το αντικείµενο της σύµβασης παραχώρησης και είναι ανάλογα της αξίας και των στόχων της
σύµβασης. Τα χαρακτηριστικά αυτά µπορεί ιδίως να περιλαµβάνουν τα επίπεδα ποιότητας, τα επίπεδα περιβαλλοντικών και κλιµατικών επιδόσεων, το σχεδιασµό για όλες τις χρήσεις (συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες), καθώς
και την αξιολόγηση της συµµόρφωσης, τις επιδόσεις,
την ασφάλεια ή τις διαστάσεις, την ορολογία, τα σύµβολα, τις δοκιµές και τις µεθόδους δοκιµών, τη σήµανση και
την επίθεση ετικετών, καθώς και οδηγίες για τους χρήστες.
2. Εκτός εάν δικαιολογείται από το αντικείµενο της
σύµβασης, οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές
δεν αναφέρονται σε συγκεκριµένη κατασκευή ή προέλευση ή σε ιδιαίτερη µέθοδο κατασκευής που χαρακτηρίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα ούτε σε εµπορικό σήµα,
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, τύπο ή συγκεκριµένη παραγωγή
που θα είχε ως αποτέλεσµα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισµένες επιχειρήσεις ή ορισµένα προϊόντα. Τέτοια αναφορά επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, όταν δεν είναι
εφικτή µια επαρκώς ακριβής και κατανοητή περιγραφή
του αντικειµένου της σύµβασης. Η εν λόγω αναφορά συνοδεύεται από τους όρους «ή ισοδύναµο».
3. Μια αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων φορέας δεν απορρίπτει προσφορά µε την αιτιολογία ότι τα δηµοπρατούµενα έργα και υπηρεσίες δεν πληρούν τις τεχνικές
και λειτουργικές προδιαγραφές τις οποίες έχει καθορίσει, εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά
του, µε κάθε ενδεδειγµένο µέσο, ότι οι λύσεις που προτείνει ανταποκρίνονται, κατά ισοδύναµο τρόπο, στις τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις.
Άρθρο 38
Διαδικαστικές εγγυήσεις
(άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
1. Οι συµβάσεις παραχώρησης ανατίθενται στη βάση
των κριτηρίων που ορίζει η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας σύµφωνα µε το άρθρο 45, υπό τον όρο ότι
πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η προσφορά πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που έχει ορίσει, κατά περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας,
β) ο προσφέρων πληροί τις προϋποθέσεις συµµετοχής
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 39 και
γ) ο προσφέρων δεν αποκλείεται από τη συµµετοχή
στη διαδικασία ανάθεσης βάσει των παραγράφων 4 έως
7 του άρθρου 39 και µε την επιφύλαξη της παραγράφου
9 του άρθρου 39.
Οι ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α΄ περιλαµβάνουν προϋποθέσεις και χαρακτηριστικά (κυρίως τεχνικά, φυσικά, λειτουργικά και νοµικά) που
κάθε προσφορά θα πρέπει να πληροί ή να διαθέτει.
2. Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας παρέχουν:
α) στην προκήρυξη της σύµβασης παραχώρησης, περιγραφή της παραχώρησης και των προϋποθέσεων συµµετοχής,
β) στην προκήρυξη της σύµβασης παραχώρησης, τη
διακήρυξη διαγωνισµού ή την πρόσκληση υποβολής προσφορών ή σε άλλα τεύχη διαγωνισµού, περιγραφή των
κριτηρίων ανάθεσης και, κατά περίπτωση, τις ελάχιστες
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απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται,
γ) στα τεύχη διαγωνισµού τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 36.
3. Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας µπορεί
να περιορίσει τον αριθµό των υποψηφίων ή προσφερόντων σε κατάλληλο επίπεδο, εφόσον αυτό γίνεται µε
διαφάνεια και µε αντικειµενικά κριτήρια. Ο αριθµός των
υποψηφίων ή προσφερόντων που καλούνται να συµµετάσχουν πρέπει να είναι επαρκής ώστε να εξασφαλίζεται πραγµατικός ανταγωνισµός.
4. Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας κοινοποιούν σε όλους τους συµµετέχοντες την περιγραφή
της προβλεπόµενης οργάνωσης της διαδικασίας και ενδεικτική προθεσµία. Ενδεχόµενη τροποποίηση κοινοποιείται σε όλους τους συµµετέχοντες και, στο βαθµό που
αφορά στοιχεία που περιλαµβάνονται στην προκήρυξη,
ανακοινώνεται σε όλους τους οικονοµικούς φορείς.
5. Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας εξασφαλίζει την κατάλληλη καταγραφή των σταδίων της
διαδικασίας σύµφωνα µε τα µέσα που κρίνει επιβεβληµένα µε την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 27.
6. Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας µπορεί
να προβεί σε διαπραγµατεύσεις µε τους υποψηφίους και
τους προσφέροντες. Το αντικείµενο της σύµβασης παραχώρησης, τα κριτήρια ανάθεσης και οι ελάχιστες απαιτήσεις δεν τροποποιούνται κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων.
Άρθρο 39
Επιλογή και ποιοτική αξιολόγηση των υποψηφίων
(άρθρο 38 παράγραφοι 1-9 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς
εξακριβώνουν τις προϋποθέσεις συµµετοχής που σχετίζονται µε την επαγγελµατική και τεχνική ικανότητα, τη
χρηµατοοικονοµική και οικονοµική επάρκεια των υποψηφίων ή των προσφερόντων βάσει υπεύθυνων δηλώσεων
και συστάσεων που πρέπει να υποβάλλονται ως αποδεικτικά στοιχεία, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που διευκρινίζονται στην προκήρυξη της σύµβασης παραχώρησης
και οι οποίες πρέπει να µην εισάγουν διακρίσεις και να
είναι αναλογικές µε το αντικείµενο της σύµβασης παραχώρησης. Οι προϋποθέσεις συµµετοχής σχετίζονται και
είναι αναλογικές µε την ανάγκη διασφάλισης της ικανότητας του παραχωρησιούχου να εκτελέσει τη σύµβαση
παραχώρησης, λαµβάνοντας υπόψη το αντικείµενο της
σύµβασης και µε τον στόχο εξασφάλισης πραγµατικού
ανταγωνισµού.
2. Για την πλήρωση των προϋποθέσεων συµµετοχής
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ένας οικονοµικός
φορέας µπορεί, εφόσον κρίνεται σκόπιµο και για συγκεκριµένη σύµβαση παραχώρησης, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης
των δεσµών του µε αυτούς. Στην περίπτωση αυτή πρέπει
να αποδείξει στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης, προσκοµίζοντας για παράδειγµα σχετική δέσµευση των εν λόγω
φορέων. Όσον αφορά τη χρηµατοοικονοµική επάρκεια, η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας µπορεί να απαιτεί ο οικονοµικός φορέας και οι άλλοι φορείς να είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύµβασης παραχώρησης.
3. Οµοίως, µια ένωση οικονοµικών φορέων, όπως ανα-

φέρεται στο άρθρο 25, µπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συµµετεχόντων στην ένωση άλλων φορέων.
4. Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς
όπως ορίζονται στο στοιχείο α΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 4 αποκλείουν έναν οικονοµικό φορέα από τη
συµµετοχή σε διαδικασία ανάθεσης σύµβασης παραχώρησης σε περίπτωση που περιέλθει σε γνώση τους ότι υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος
του για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/
841/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L
300),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή
των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195) και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/
ΔΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L
192), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής ή του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης
σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316), η οποία
κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα
µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο
2002/475/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,
για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309), η οποία
ενσωµατώνεται µε το ν. 3691/2008 (Α΄166) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του ν. 2331/1995 (Α΄173),
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), η οποία ενσωµατώνεται µε το ν.
4198/2013 (Α΄ 215).
Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Αναθέτοντες φορείς άλλοι από τους αναφερόµενους
στο στοιχείο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 µπορούν να αποκλείσουν έναν οικονοµικό φορέα από τη
συµµετοχή σε διαδικασία ανάθεσης σύµβασης παραχώ-
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ρησης σε περίπτωση που περιέλθει σε γνώση τους ότι υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος
του για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο
πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
5. Επιπλέον, αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία ανάθεσης σύµβασης παραχώρησης οποιοσδήποτε
οικονοµικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον αυτό
πιστοποιείται από δικαστική απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου ή διοικητική απόφαση µε δεσµευτική ισχύ σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας στην οποία είναι εγκατεστηµένος ή µε τις κείµενες διατάξεις
ή/και
β) µπορεί να αποδείξει µε κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παραβεί τις υποχρεώσεις του, όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρµόζεται όταν ο
οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του,
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό
για την καταβολή τους.
6. Κατ' εξαίρεση, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας µπορεί να προβλέπει στα έγγραφα της σύµβασης παρέκκλιση:
α) από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό που προβλέπεται
στις παραγράφους 4 και 5 κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και
β) από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό της παραγράφου
5, όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, που πάντως δεν υπερβαίνουν το
ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, δεν έχουν καταβληθεί ή
όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το
ακριβές ποσό που όφειλε λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε
τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής αίτησης συµµετοχής.
7. Επίσης, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας
µπορεί να αποκλείει από τη συµµετοχή σε διαδικασία ανάθεσης σύµβασης παραχώρησης οποιονδήποτε οικονοµικό φορέα εάν πληρούται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) εάν µπορεί να αποδείξει µε κατάλληλα µέσα αθέτηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 29,
β) εάν ο οικονοµικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητές ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια
διαδικασία προβλεπόµενη στις εθνικές νοµοθετικές και
κανονιστικές διατάξεις. Ωστόσο, η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας µπορεί να αποφασίσει να µην απο-

κλείσει οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µια από
τις ανωτέρω καταστάσεις, όταν έχει διαπιστωθεί ότι ο εν
λόγω οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να εκτελέσει
τη σύµβαση, λαµβανοµένων υπόψη των εφαρµοστέων εθνικών κανόνων και µέτρων σχετικά µε τη συνέχεια των
δραστηριοτήτων στις ανωτέρω καταστάσεις,
γ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά
την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 35 δεν µπορεί
να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
δ) εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες
µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση
του ανταγωνισµού,
ε) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή
επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης ή προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτουσα αρχή ή αναθέτοντα φορέα όπως ορίζεται στον παρόντα ή στις διατάξεις µε τις οποίες θα ενσωµατωθεί η
Οδηγία 2014/25/ΕΕ που είχαν ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της εν λόγω σύµβασης, αποζηµιώσεις ή
άλλες παρόµοιες κυρώσεις,
στ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τέτοιες πληροφορίες ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα απαιτούµενα έγγραφα
προς επίρρωση αυτών των πληροφοριών,
ζ) εάν ο οικονοµικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει
µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να συνεπάγονται αθέµιτα πλεονεκτήµατα για τον ίδιο στη διαδικασία ανάθεσης σύµβασης παραχώρησης ή να παράσχει από πταίσµα παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση της
σύµβασης,
η) στην περίπτωση συµβάσεων παραχώρησης στους
τοµείς της άµυνας και της ασφαλείας κατά τα οριζόµενα
στον ν. 3978/2011, εφόσον έχει εξακριβωθεί, βάσει αποδεικτικών στοιχείων συµπεριλαµβανοµένων προστατευόµενων πηγών δεδοµένων, ότι ο οικονοµικός φορέας
δεν διαθέτει την αξιοπιστία που απαιτείται για τον αποκλεισµό κινδύνων κατά της ασφαλείας του κράτους,
θ) εάν αυτές µπορούν να αποδείξουν, µε κατάλληλα
µέτρα, ότι ο οικονοµικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω
την ακεραιότητά του.
8. Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς
αποκλείουν ανά πάσα στιγµή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οικονοµικό φορέα, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο εν
λόγω οικονοµικός φορέας βρίσκεται, λόγω πράξεων
που διαπράχθηκαν ή παραλείφθηκαν είτε πριν είτε κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας σε µία από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στις 4 ή 5 ή 7.
9. Οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας εµπίπτει σε µία
από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 7 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία, προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε αποδεικνύουν
επαρκώς την αξιοπιστία του, παρά την ύπαρξη του σχετικού λόγου αποκλεισµού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρ-
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κή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από
τη διαδικασία. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονοµικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσµευθεί να
καταβάλει αποζηµίωση για τυχόν 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 κρίνονται ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της σχετικής απόφασης. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, µε τελεσίδικη απόφαση, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης ή σύµβασης έργων, προµήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών υπό την έννοια των διατάξεων µε τις οποίες µεταφέρονται οι Οδηγίες 2014/24/ΕΕ ή
2014/25/ΕΕ ή σύµβασης παραχώρησης του παρόντος,
δεν µπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος-µέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.
10. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα για τη διαπίστωση της επάρκειας ή µη των
επανορθωτικών µέτρων κατά την προηγούµενη παράγραφο, εκδίδεται µετά από σύµφωνη γνώµη της επιτροπής της παρ. 9 του άρθρου 73 του νόµου µε τίτλο «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
η οποία εκδίδεται εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την περιέλευση του σχεδίου απόφασης της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα στην εν
λόγω επιτροπή συνοδευόµενου από όλα τα σχετικά
στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση της άνω προθεσµίας η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας αποκλείει από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης τον εν λόγω οικονοµικό φορέα. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος, φορέα καθώς και η απόφαση µε
την οποία γίνονται δεκτά ένδικα βοηθήµατα κατά αυτής,
κοινοποιείται στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ..
Άρθρο 40
Αποδεικτικά µέσα
(άρθρο 38 παρ. 10 εδάφιο πρώτο
της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 42, οι αναθέτουσες
αρχές και οι αναθέτοντες φορείς αρκούνται στα πιστοποιητικά, στις βεβαιώσεις και στα λοιπά αποδεικτικά µέσα που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3, 4 και 5 του
παρόντος ως απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού, που αναφέρονται στις παραγράφους 4 έως
8 του άρθρου 39 και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 39 και
δεν απαιτούν άλλα δικαιολογητικά.
Ο τρόπος, ο χρόνος και ο τύπος υποβολής των ανωτέρω αποδεικτικών µέσων καθορίζονται στα τεύχη διαγωνισµού.
2. Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς
δέχονται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονοµικός φο-

ρέας δεν εµπίπτει σε καµία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4 έως 7 του άρθρου 39,
τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 4 του άρθρου 39, απόσπασµα
ποινικού µητρώου ή ισοδύναµο έγγραφο, που εκδίδεται
από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν
λόγω οικονοµικός φορέας, β) για την παράγραφο 5 και
το στοιχείο β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 39, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή εγκατάστασής
του.
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4, 5 και
στο στοιχείο β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 39, το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτουςµέλους ή της χώρας καταγωγής ή χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. Στην ένορκη βεβαίωση ή την υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται κατά
το προηγούµενο εδάφιο προσαρτάται επίσηµη βεβαίωση
αρµόδιας αρχής του οικείου κράτους-µέλους ή χώρας, όπου αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4, 5 και
στο στοιχείο β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 39. Οι επίσηµες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιµες µέσω του επιγραµµικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
γ) Για τα στοιχεία α΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, και η΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 39, ένορκη βεβαίωση ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπο του οικονοµικού φορέα οι αντίστοιχοι λόγοι αποκλεισµού ή αν ο οικονοµικός φορέας είναι εγκατεστηµένος σε κράτος-µέλος ή τρίτη χώρα
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής
ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτουςµέλους ή της χώρας καταγωγής ή χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
3. Η οικονοµική και χρηµατοπιστωτική επάρκεια, καθώς και η επαγγελµατική και τεχνική ικανότητα του οικονοµικού φορέα αποδεικνύεται µε τα δικαιολογητικά
και έγγραφα που καθορίζονται στα τεύχη διαγωνισµού.
Εάν ο οικονοµικός φορέας για βάσιµο λόγο δεν είναι σε
θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας, µπορεί να αποδεικνύει την οικονοµική και χρηµατοπιστωτική του επάρκεια
µε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας κρίνει κατάλληλο.
4. Αν ο οικονοµικός φορέας αποτελεί ένωση ή κοινοπραξία κατά την έννοια του άρθρου 25 υποβάλλει τα δικαιολογητικά και έγγραφα αποδεικτικά µέσα, των παραγράφων 2 και 3 για κάθε µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας.
5. Αν οι οικονοµικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότη-
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τες άλλων φορέων, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και
3 του άρθρου 39, οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν:
α) τα δικαιολογητικά και έγγραφα αποδεικτικά µέσα,
των παραγράφων 2 και 3 για τους φορείς αυτούς και
β) οποιοδήποτε κατάλληλο αποδεικτικό µέσο, προκειµένου να αποδείξουν στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα ότι θα έχουν τους αναγκαίους πόρους
στη διάθεσή τους, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα
στα τεύχη διαγωνισµού.
6. Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας µπορεί
να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν
ή να διευκρινίσουν τα δικαιολογητικά, που έχουν υποβληθεί σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 5. Προς τον
σκοπό τούτο κοινοποιεί στους οικονοµικούς φορείς έγγραφη πρόσκληση και τους τάσσει προθεσµία, η οποία
δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης.
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση υποβάλλεται από τους οικονοµικούς φορείς, χωρίς να έχει ζητηθεί από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δεν λαµβάνεται υπόψη.
Οι ως άνω διευκρινίσεις ή συµπληρώσεις µπορεί να αφορούν µόνο ασάφειες.
Η παροχή της δυνατότητας διευκρίνισης ή συµπλήρωσης στον οικονοµικό φορέα, σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια είναι υποχρεωτική, εάν επίκειται αποκλεισµός
του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών ή τυπικών ελλείψεων των δικαιολογητικών και εγγράφων, που έχουν υποβληθεί.
7. Οι ως άνω διευκρινίσεις ή συµπληρώσεις δεν επιτρέπεται να έχουν ως συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή για πρώτη φορά εγγράφων σε συµµόρφωση µε όρους της διακήρυξης αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Επιπλέον, η παροχή της δυνατότητας διευκρίνισης ή συµπλήρωσης δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις ή άνιση µεταχείριση των οικονοµικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή µεταχείριση ενός ή περισσοτέρων από αυτούς.
8. Ο οικονοµικός φορέας δεν υποχρεούται να υποβάλει τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου, εφόσον
αυτά έχουν ήδη υποβληθεί σε προγενέστερη διαδικασία
ανάθεσης σύµβασης παραχώρησης, στην ίδια αναθέτουσα αρχή ή αναθέτοντα φορέα, εφόσον είναι σύµφωνα µε
τους όρους των τευχών διαγωνισµού και σε ισχύ.
Άρθρο 41
Ερωτηµατολόγιο ποιοτικής επιλογής
1. Στα τεύχη διαγωνισµού µπορεί να προβλέπεται ότι
οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς δέχονται το «ερωτηµατολόγιο ποιοτικής επιλογής» ως προκαταρκτική απόδειξη σε αντικατάσταση όλων ή κάποιων
από τα δικαιολογητικά του άρθρου 40 του παρόντος νόµου.
2. Το ερωτηµατολόγιο ποιοτικής επιλογής αποτελείται από επίσηµη δήλωση του οικονοµικού φορέα, η οποία
επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄
75) ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού και ότι
πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 39, καθώς
και ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον του
ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά του άρθρου 41 και περιλαµβάνει τις κατάλλη-

λες πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα.
3. Ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής του ερωτηµατολογίου ποιοτικής επιλογής καθορίζονται στα τεύχη διαγωνισµού, στα οποία µπορεί να συµπεριλαµβάνεται σχετικό µορφότυπο του ερωτηµατολογίου. Μπορεί επίσης
να προβλέπεται η χρήση του ευρωπαϊκού ενιαίου εγγράφου συµµετοχής του άρθρου 59 της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ. Με απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. που εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα την περίπτωση ε΄ της παρ.
2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204), µπορεί να εκδίδεται αντίστοιχο τυποποιηµένο έντυπο.
4. Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας µπορεί
να ζητεί από τους οικονοµικούς φορείς σε οποιοδήποτε
στάδιο ή χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα από τα δικαιολογητικά του άρθρου 41, όταν αυτό απαιτείται για τη διασφάλιση της ορθής διεξαγωγής της διαδικασίας, ιδίως όταν
η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας κάνει χρήση
της δυνατότητας περιορισµού του αριθµού των υποψηφίων ή προσφερόντων σε κατάλληλο επίπεδο, σύµφωνα
µε την παράγραφο 3 του άρθρου 38.
5. Αν ο οικονοµικός φορέας αποτελεί ένωση ή κοινοπραξία κατά την έννοια του άρθρου 25, το ερωτηµατολόγιο ποιοτικής επιλογής, περιέχει επίσης τις πληροφορίες της παραγράφου 2 για κάθε µέλος της ένωσης ή
κοινοπραξίας.
6. Αν ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του
άρθρου 39 το ερωτηµατολόγιο ποιοτικής επιλογής περιέχει επίσης τις πληροφορίες της παραγράφου 2 όσον
αφορά τους φορείς αυτούς.
7. Πριν από τη σύναψη της σύµβασης παραχώρησης, η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο έχει αποφασίσει
να αναθέσει τη σύµβαση, να υποβάλει, εντός εύλογης
προθεσµίας, η οποία δεν µπορεί να υπολείπεται των δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 40, προς απόδειξη των δηλώσεων και στοιχείων
πληροφοριών, που περιλαµβάνονται στο ερωτηµατολόγιο ποιοτικής επιλογής που υπέβαλε στο πλαίσιο της
διαδικασίας ανάθεσης της σύµβασης παραχώρησης.
Άρθρο 42
Αποκλεισµός οικονοµικού φορέα από συµβάσεις
παραχώρησης
(άρθρο 38 παρ. 10 εδάφιο δεύτερο της Οδηγίας
2014/23/ΕΕ)
1. Αν στο πλαίσιο διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης
µίας σύµβασης παραχώρησης διαπιστωθεί ότι συντρέχει
στο πρόσωπο ενός οικονοµικού φορέα ένας από τους
λόγους αποκλεισµού των παραγράφων 4 και 7 του άρθρου 39 του παρόντος νόµου και ο οικονοµικός φορέας
δεν λάβει µέτρα για να αποδείξει την αξιοπιστία του,
σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του άρθρου 39, µπορεί να
επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισµός από τη συµµετοχή
σε µελλοντικές διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων παραχώρησης του παρόντος και για εύλογο χρονικό διάστηµα.
2. Η περίοδος αποκλεισµού καθορίζεται σύµφωνα µε
την αρχή της αναλογικότητας, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως τη σοβαρότητα του αδικήµατος ή παραπτώµατος,
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το χρόνο που έχει παρέλθει από τη διάπραξή του, τη
διάρκειά του, την υποτροπή, την πρόθεση ή το βαθµό της
αµέλειας του οικονοµικού φορέα και τα µέτρα που αυτός
έχει λάβει προς αποφυγή διάπραξης παρόµοιων αδικηµάτων ή παραπτωµάτων στο µέλλον. Εάν η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθορισθεί από τελεσίδικη απόφαση, η περίοδος αυτή δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από
την ηµεροµηνία της καταδίκης µε τελεσίδικη απόφαση
στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4
του άρθρου 39 και τα τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία
του σχετικού γεγονότος στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 39.
3. Ο αποκλεισµός επιβάλλεται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του αρµόδιου Υπουργού για θέµατα καταπολέµησης διαφθοράς.
Για το σκοπό αυτόν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας κοινοποιεί κάθε απόφαση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα µαζί µε τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία
στον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
προκειµένου ο τελευταίος να εξετάσει τον αποκλεισµό
του οικονοµικού φορέα από τη συµµετοχή σε διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων παραχώρησης για εύλογο
χρονικό διάστηµα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.
2 και να εισηγηθεί έκδοσή της στους συναρµόδιους Υπουργούς.
Πριν από την έκδοση της απόφασης περί αποκλεισµού
ορισµένου οικονοµικού φορέα, παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα ακροάσεως, εκτός αν τα πραγµατικά περιστατικά που δικαιολογούν τον αποκλεισµό καθορίζονται µε
τελεσίδικη απόφαση.
4. Η απόφαση της παραγράφου 3 κοινοποιείται στην
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα και το θιγόµενο οικονοµικό φορέα.
5. Ο αποκλεισµός οικονοµικού φορέα από µελλοντικές διαδικασίες σύναψης συµβάσεων παραχώρησης του
παρόντος, σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους, επιφέρει αυτοδίκαια και τον αποκλεισµό του
α) από εν εξελίξει διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων
παραχώρησης και
β) από µελλοντικές ή εν εξελίξει διαδικασίες σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών
υπό την έννοια των διατάξεων ενσωµάτωσης στην εσωτερική έννοµη τάξη των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ ή
2014/25/ΕΕ για ίσο χρονικό διάστηµα.
6. Οι αποφάσεις που εκδίδονται κατ΄επίκληση της
παραγράφου 3, καθώς και οι αποφάσειςµε τις οποίες γίνονται δεκτά ένδικα βοηθήµατα κατ΄αυτών, , γνωστοποιούνται στην ενιαία ανεξάρτητη αρχή δηµοσίων συµβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) µε κοινοποίηση στη Γενική Γραµµατεία
Εµπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και τη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων. Στην Εθνική Βάση Δεδοµένων
Δηµοσίων Συµβάσεων τηρείται κατάλογος των αποκλεισθέντων οικονοµικών φορέων, στον οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία και η περίοδος αποκλεισµούκαθενός από αυτούς, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.
2472/1997 (Α΄50), και στον οποίο έχουν πρόσβαση οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,
η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή και η Γενική Γραµµατεία Υποδοµών.

Άρθρο 43
Προθεσµίες παραλαβής αιτήσεων συµµετοχής και
προσφορών για τη σύµβαση παραχώρησης
(άρθρο 39 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
1. Κατά τον καθορισµό των προθεσµιών παραλαβής
των αιτήσεων συµµετοχής ή των προσφορών, οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς λαµβάνουν υπόψη, ιδίως, τον πολύπλοκο χαρακτήρα του αντικειµένου
της σύµβασης παραχώρησης και το χρόνο που απαιτείται
για την προετοιµασία των προσφορών ή των αιτήσεων
συµµετοχής, µε την επιφύλαξη των ελάχιστων προθεσµιών που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
2. Εάν οι αιτήσεις συµµετοχής ή οι προσφορές µπορούν να συνταχθούν µόνον έπειτα από επιτόπια επίσκεψη ή από επιτόπια εξέταση εγγράφων προσαρτηµένων
στα τεύχη διαγωνισµού, οι προθεσµίες παραλαβής των
αιτήσεων συµµετοχής ή των προσφορών για τη σύµβαση παραχώρησης καθορίζονται κατά τρόπον ώστε όλοι
οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να
λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για τη
σύνταξη αιτήσεων ή προσφορών και, σε κάθε περίπτωση, είναι µεγαλύτερες από τις ελάχιστες προθεσµίες
που ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4.
3. Η ελάχιστη προθεσµία για την παραλαβή αιτήσεων
συµµετοχής είτε περιλαµβάνονται οι προσφορές είτε όχι, για τη σύµβαση παραχώρησης ανέρχεται σε τριάντα
(30) ηµέρες:
α) από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης
της σύµβασης παραχώρησης στην Υπηρεσία Εκδόσεων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου για συµβάσεις
παραχώρησης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 1 και
β) από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης
της σύµβασης παραχώρησης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. προκειµένου για συµβάσεις παραχώρησης της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 1.
4. Εάν η διαδικασία διεξάγεται σε διαδοχικά στάδια, η
ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αρχικών προσφορών ανέρχεται σε είκοσι δύο (22) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
5. Σύντµηση κατά πέντε (5) ηµέρες, όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας αποδέχεται την υποβολή προσφορών µε ηλεκτρονικά µέσα σύµφωνα µε το άρθρο 28.
Άρθρο 44
Παροχή πληροφόρησης στους υποψηφίους
και στους προσφέροντες
(άρθρο 40 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
1. Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ενηµερώνει το ταχύτερο δυνατόν κάθε υποψήφιο και προσφέροντα για τις αποφάσεις που λαµβάνονται σχετικά µε
την ανάθεση της σύµβασης παραχώρησης, περιλαµβανοµένου και του ονόµατος του παραχωρησιούχου, καθώς και τους λόγους για τυχόν απόφαση απόρριψης της
αίτησης συµµετοχής ή της προσφοράς του, καθώς και
τους λόγους για τους οποίους ενδεχοµένως αποφάσισε
να µην αναθέσει σύµβαση παραχώρησης για την οποία
έχει προηγηθεί δηµοσίευση προκήρυξης, ή να αρχίσει εκ
νέου τη διαδικασία. Επιπλέον, κατόπιν αιτήµατος του εν-
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διαφεροµένου µέρους, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας γνωστοποιεί το συντοµότερο, και σε κάθε
περίπτωση εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την παραλαβή γραπτής αίτησης, στους προσφέροντες που έχουν
υποβάλει αποδεκτή προσφορά, τα χαρακτηριστικά και τα
σχετικά πλεονεκτήµατα της επιλεγείσας προσφοράς.
2. Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας δύναται
να αποφασίζει να µην γνωστοποιήσει ορισµένες πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, σχετικά µε
τη σύµβαση παραχώρησης, εάν η γνωστοποίηση των εν
λόγω πληροφοριών µπορεί να εµποδίσει την εφαρµογή
των νόµων, να είναι κατ’ άλλον τρόπο αντίθετη προς το
δηµόσιο συµφέρον, να βλάψει τα νόµιµα εµπορικά συµφέροντα δηµόσιων ή ιδιωτικών οικονοµικών φορέων ή
τις συνθήκες θεµιτού ανταγωνισµού µεταξύ των φορέων
αυτών.
Άρθρο 45
Κριτήρια ανάθεσης
(άρθρο 41 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
1. Οι συµβάσεις παραχώρησης ανατίθενται βάσει αντικειµενικών κριτηρίων που συµµορφώνονται προς τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 6 και διασφαλίζουν την αξιολόγηση των προσφορών υπό συνθήκες πραγµατικού
ανταγωνισµού κατά τρόπον ο οποίος να παρέχει συνολικό οικονοµικό πλεονέκτηµα για την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα.
2. Τα κριτήρια ανάθεσης συνδέονται µε το αντικείµενο της σύµβασης παραχώρησης και δεν παρέχουν απεριόριστη ελευθερία επιλογής στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα. Μπορούν να περιλαµβάνουν,
µεταξύ άλλων, περιβαλλοντικά ή κοινωνικά κριτήρια ή
κριτήρια σχετικά µε την καινοτοµία.Τα κριτήρια αυτά συνοδεύονται από απαιτήσεις που επιτρέπουν την αποτελεσµατική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες.
Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας επαληθεύει
εάν οι προσφορές πληρούν όντως τα κριτήρια ανάθεσης.
3. Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας κατατάσσουν τα κριτήρια µε φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας.
Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας λαµβάνουν προσφορά
η οποία προτείνει λύσεις µε εξαιρετικό επίπεδο λειτουργικών απαιτήσεων που δεν θα µπορούσε να είχε προβλέψει µία επιµελής αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων φορέας,
η εν λόγω αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας µπορεί, κατ’ εξαίρεση, να τροποποιήσει τη σειρά προτεραιότητας των κριτηρίων ανάθεσης προκειµένου να ληφθεί
υπόψη η καινοτόµος λύση. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ενηµερώνουν όλους τους προσφέροντες για την τροποποίηση της σειράς σπουδαιότητας και εκπονούν νέα πρόσκληση υποβολής προσφορών, µε βάση τις ελάχιστες προθεσµίες
που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 43. Εφόσον τα κριτήρια ανάθεσης έχουν δηµοσιευθεί τη στιγµή
της δηµοσίευσης της προκήρυξης της σύµβασης παραχώρησης, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας δηµοσιεύουν νέα προκήρυξη της σύµβασης παραχώρησης,
µε βάση τις ελάχιστες προθεσµίες που αναφέρονται
στην παράγραφο 3 του άρθρου 43. Η τροποποίηση της

σειράς προτεραιότητας δεν θα πρέπει να δηµιουργεί διακρίσεις. 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.
Άρθρο 46
Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης
1. Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, µαταιώνει τη διαδικασία ανάθεσης σύµβασης παραχώρησης, εφόσον η διαδικασία ανάθεσης απέβη άγονη είτε λόγω αποκλεισµού όλων των υποψηφίων
ή προσφερόντων είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς ή
απόρριψης όλων των προσφορών.
2. Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας δύναται,
µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του µετά από γνώµη
του αρµόδιου οργάνου, να µαταιώσει τη διαδικασία ανάθεσης σύµβασης παραχώρησης, εφόσον συντρέχει µία ή
περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης.
β) Αν η προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη.
γ) Αν η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα ή
δ) αν µεταβλήθηκαν ουσιωδώς οι οικονοµικές ή οι τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης ή συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας, µε συνέπεια να µην είναι δυνατή η εκτέλεση της σύµβασης.
ε) 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 ή ο αναθέτων φορέας µπορεί, µετά από εισήγηση του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικά τη
διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά
της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο
που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της
διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και
2, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ακυρώνει
τη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης παραχώρησης 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 ή ο αναθέτων φορέας διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα, µετά από γνώµη του αρµοδίου
οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα µε την ακύρωση ή
τη µαταίωση της διαδικασίας ανάθεσης και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας ανάθεσης µε
τροποποίηση ή µη των όρων της, ή να διενεργήσει νέα
διαδικασία ανάθεσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου
30.
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Άρθρο 47
Συµβατικό πλαίσιο -εφαρµοστέα νοµοθεσία
1. Τα συµβατικά τεύχη περιλαµβάνουν τους όρους και
τις ρυθµίσεις που καθορίστηκαν από την αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στα τεύχη διαγωνισµού
κατά τη διαδικασία ανάθεσης.
2. Κατά την εκτέλεση συµβάσεων παραχώρησης που
υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος εφαρµόζονται:
α) οι όροι των συµβατικών τευχών,
β) οι διατάξεις του παρόντος και
γ) συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.
3. Κατά την εκτέλεση συµβάσεων παραχώρησης, που
υλοποιούνται ως συµπράξεις δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα
του ν. 3389/2005, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 17 έως 29 του ν. 3389/2005 και, συµπληρωµατικά,
οι διατάξεις των άρθρων 50 έως 57 του παρόντος, στο
µέτρο που δεν έρχονται σε αντίθεση προς αυτές.
Άρθρο 48
Συµβατικά τεύχη
1. Τα συµβατικά τεύχη της παραγράφου 5 του άρθρου
36 περιλαµβάνουν σαφή και αναλυτική περιγραφή των
δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων των µερών σε σχέση µε το αντικείµενο της παραχώρησης.
2. Στα συµβατικά τεύχη ορίζονται ιδίως τα ακόλουθα:
α) το αντικείµενο της παραχώρησης, συµπεριλαµβανοµένων και των τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων ή
απαιτήσεων επιτελεστικότητας του έργου ή της υπηρεσίας, τα αποκλειστικά δικαιώµατα που εκχωρούνται στον
παραχωρησιούχο, ο αναλυτικός προϋπολογισµός, καθώς
και το καταβλητέο στον παραχωρησιούχο συµβατικό αντάλλαγµα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 55 του
παρόντος νόµου,
β) ο τρόπος άσκησης της εποπτείας της εκτέλεσης και
λειτουργίας του έργου ή της παροχής της υπηρεσίας, είτε µέσω ανεξάρτητων ελεγκτών που η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας ή ο παραχωρησιούχος προσλαµβάνουν από κοινού ή από το ένα συµβαλλόµενο µέρος
µε παροχή συναίνεσης του άλλου για το σκοπό αυτόν είτε µέσω των αρµόδιων υπηρεσιών του Δηµοσίου. Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας εποπτεύει τους ανεξάρτητους ελεγκτές, οι οποίοι αµείβονται, σε κάθε περίπτωση, µέσω της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα,
γ) οι µέθοδοι διασφάλισης της ποιότητας κατά την εκτέλεση και λειτουργία του έργου ή την παροχή της υπηρεσίας,
δ) το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του αντικειµένου
της σύµβασης παραχώρησης, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τροποποίησής του, οι ποινικές ρήτρες και τα ανταλλάγµατα σε περίπτωση υπέρβασης ή σύντµησης αντίστοιχα του χρονοδιαγράµµατος αυτού, η διάρκεια της
σύµβασης παραχώρησης, καθώς και οι προϋποθέσεις και
η διαδικασία της παράτασης ή σύντµησης της διάρκειας

αυτής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 17 του παρόντος,
ε) ο χρόνος και ο τρόπος µε τον οποίο θα παραχωρείται στον παραχωρησιούχο η χρήση ή η εκµετάλλευση
των παγίων στοιχείων που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση και λειτουργία του έργου ή την παροχή της υπηρεσίας και τα προβλεπόµενα ανταλλάγµατα,
στ) το χρηµατοοικονοµικό µοντέλο, τα στοιχεία που
περιέχει, κοινωνικούς δείκτες και κριτήρια βάσει των οικονοµικών συνθηκών που ισχύουν, κατά το χρόνο διαµόρφωσής του, για την οικονοµική ανάπτυξη και για την
προστασία ευάλωτων και ευπαθών κοινωνικών οµάδων
(άνεργοι, ΑΜΕΑ κ.λπ.), τον αναλυτικό προϋπολογισµό,
και τους όρους και τις προϋποθέσεις τροποποίησης ή επικαιροποίησης αυτών,
ζ) ο τρόπος χρηµατοδότησης της υλοποίησης του αντικειµένου της σύµβασης παραχώρησης,
η) η απαιτούµενη εκ µέρους της αναθέτουσας αρχής ή
του αναθέτοντος φορέα έγκριση των χρηµατοδοτικών
συµβάσεων που συνάπτει ο παραχωρησιούχος, καθώς
και της διαδικασίας τροποποίησής τους,
θ) η κατανοµή των κινδύνων µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών και οι συνέπειες επέλευσης γεγονότων που
συνιστούν ανωτέρα βία,
ι) οι ασφαλιστικές καλύψεις του αντικειµένου της σύµβασης παραχώρησης ή του παραχωρησιούχου,
ια) η προστασία του περιβάλλοντος και των αρχαιοτήτων,
ιβ) η κατοχύρωση δικαιωµάτων πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας,
ιγ) ο τρόπος λειτουργίας, συντήρησης και εκµετάλλευσης του αντικειµένου της σύµβασης παραχώρησης και οι
υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου για την προσαρµογή της µεθόδου παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, προς
το σκοπό της διασφάλισης υψηλού επιπέδου ποιότητας,
ασφάλειας και οικονοµικής προσιτότητας, ίσης µεταχείρισης και της προώθησης της αδιάλειπτης και καθολικής
πρόσβασης και των δικαιωµάτων των χρηστών, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται οι χρήστες µε αναπηρία,
στις παρεχόµενες υπηρεσίες,
ιδ) το ύψος των ανταλλαγµάτων που καταβάλλονται
για τη χρήση του έργου ή της υπηρεσίας από τους χρήστες, ο τρόπος είσπραξής τους, καθώς και οι λόγοι και
τρόποι αναπροσαρµογής τους,
ιε) ο τρόπος επιµερισµού, µεταξύ των συµβαλλοµένων
µερών, των ωφελειών που θα προκύψουν είτε από την αναχρηµατοδότηση των δανείων του παραχωρησιούχου
είτε µετά την επίτευξη ενός συγκεκριµένου ποσοστού απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων του,
ιστ) η έκταση των εγγυήσεων που παρέχει ο παραχωρησιούχος για την έγκαιρη και προσήκουσα εκτέλεση,
λειτουργία και συντήρηση του έργου ή την προσήκουσα
παροχή της υπηρεσίας,
ιζ) τα θέµατα που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία
της εταιρείας ειδικού σκοπού του άρθρου 50, συµπεριλαµβανοµένων των όρων και της διαδικασίας παροχής
της συναίνεσης της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα για τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο
αυτό, όπου απαιτείται,
ιη) η υποκατάσταση του παραχωρησιούχου ή των δανειστών µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα και οι περιπτώσεις που αυτή επιτρέπεται, καθώς και κάθε σχετικό θέµα,
ιθ) η καταβολή αποζηµιώσεων και η εν γένει αποκατά-
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σταση της προκληθείσας ζηµίας στις περιπτώσεις που οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη αθετεί τις συµβατικές του υποχρεώσεις,
κ) οι λόγοι λύσης και καταγγελίας κάθε σύµβασης που
περιλαµβάνεται στα συµβατικά τεύχη και οι συνέπειές
της,
κα) το εφαρµοστέο δίκαιο και το κανονιστικό πλαίσιο
που διέπει την εκτέλεση της σύµβασης παραχώρησης,
κβ) η διαδικασία επίλυσης διαφορών από την εκτέλεση
της σύµβασης παραχώρησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 63 επ.,
κγ) η σειρά προτεραιότητας των Προσαρτηµάτων ή
Παραρτηµάτων κάθε σύµβασης,
κδ) η εξειδίκευση των ελάχιστων απαιτήσεων λειτουργίας και συντήρησης που περιλαµβάνεται στα τεύχη διαγωνισµού,
κε) ο καθορισµός των διαδικασιών παράδοσης του έργου στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα ή
άλλον φορέα του Δηµοσίου µετά τη λήξη της περιόδου
εκµετάλλευσης, οι υποχρεώσεις εκπαίδευσης και µεταφοράς τεχνογνωσίας του παραχωρησιούχου στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα ή άλλον φορέα
του Δηµοσίου, οι προδιαγραφές του αντικειµένου κατά
την παράδοση και οι εγγυήσεις, καθώς και ο χρόνος αυτών µετά την ανάληψη του έργου ή της υπηρεσίας από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα ή άλλον
φορέα του Δηµοσίου,
κστ) οι πάσης φύσεως απαιτούµενες άδειες και εγκρίσεις, ο καθορισµός του επισπεύδοντος για την έκδοσή
τους και, προαιρετικά, ο τρόπος και η διαδικασία παροχής συνδροµής προς τον παραχωρησιούχο από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα ή άλλον φορέα
του Δηµοσίου για την εξασφάλιση των απαιτούµενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων για την εκτέλεση του έργου και την παροχή των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείµενο της παραχώρησης,
κζ) οι απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων και χρηστών του έργου ή της υπηρεσίας, συµπεριλαµβανοµένων των χρηστών µε αναπηρία,
κη) οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών, αναφορικά µε την τήρηση εχεµύθειας και εµπιστευτικότητας,
κθ) οι υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου αναφορικά
µε την υποβολή εκθέσεων ή αναφορών, καθώς και την
παροχή πληροφοριών και στοιχείων στις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες.
Άρθρο 49
Χρηµατοδότηση
1. Η χρηµατοδότηση περιλαµβάνει ιδίως:
α) τα ίδια κεφάλαια του παραχωρησιούχου,
β) τα κεφάλαια που εξασφαλίζει ο παραχωρησιούχος
µε οποιαδήποτε µορφή δανείου ή πίστωσης και ιδίως µε
δάνεια, οµολογίες και τιτλοποίηση µελλοντικών ή υφιστάµενων απαιτήσεων,
γ) την προβλεπόµενη χρηµατοδοτική συµβολή της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα,
δ) τους πόρους από την εκµετάλλευση του αντικειµένου της παραχώρησης κατά τη συµβατική περίοδο.
2. Ο παραχωρησιούχος, φέρει την ευθύνη και τον κίνδυνο της χρηµατοδότησης που απαιτείται για την προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από τη
σύµβαση παραχώρησης, σύµφωνα µε τους όρους των

εγγράφων της σύµβασης παραχώρησης, οφείλει δε να
προσκοµίζει στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η χρηµατοοικονοµική του επάρκεια, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα
άρθρα 40 έως 43 και ιδίως η διαθεσιµότητα χρηµατοδότησης που επαρκεί για την εκπλήρωση του συνόλου των
υποχρεώσεων που αναλαµβάνονται βάσει των όρων των
εγγράφων της σύµβασης παραχώρησης.
3. Στη χρηµατοδότηση των συµβάσεων παραχώρησης
έργων ή υπηρεσιών, µπορούν να συµµετέχουν και οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς. Η συµµετοχή αυτή µπορεί να είναι σε χρήµα ή σε είδος. Στην τελευταία περίπτωση, µπορεί να έχει τη µορφή ανταλλαγµάτων, όπως ενδεικτικά είναι η παραχώρηση ακινήτων
κατά χρήση (εν όλω ή εν µέρει), η παραχώρηση εµπράγµατων δικαιωµάτων επί ακινήτων και η εκχώρηση δικαιωµάτων εκµετάλλευσης έργων. Στις περιπτώσεις του
προηγούµενου εδαφίου, τα δικαιώµατα που παρέχονται
στον παραχωρησιούχο δεν µπορεί να εκτείνονται και
στο διάστηµα που ακολουθεί µετά τη λήξη της σύµβασης
παραχώρησης.
Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς επιτρέπεται να συµµετέχουν και στην εκµετάλλευση του αντικειµένου της σύµβασης παραχώρησης.
Σε κάθε περίπτωση, η συµµετοχή της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα και η µορφή ή οι µορφές
που µπορεί να λάβει, πρέπει να προσδιορίζονται µε σαφήνεια στα έγγραφα της σύµβασης παραχώρησης.
Άρθρο 50
Υπεργολαβία
(άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
1. Στα τεύχη διαγωνισµού, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητάει από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα της σύµβασης παραχώρησης που προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους
που προτείνει.
2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παραγράφου 3
του άρθρου 29 από τους υπεργολάβους του παραχωρησιούχου διασφαλίζεται µέσω κατάλληλων ενεργειών,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 29.
3. Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας µπορεί
να προβλέπει στα τεύχη διαγωνισµού ότι, κατόπιν αιτήµατος του υπεργολάβου και εφόσον η φύση της σύµβασης παραχώρησης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αµοιβή του για την εκτέλεση της υπηρεσίας ή
έργου, δυνάµει σύµβασης υπεργολαβίας µε τον παραχωρησιούχο. Στην περίπτωση αυτή, στα τεύχη διαγωνισµού
καθορίζονται τα ειδικότερα µέτρα ή οι µηχανισµοί που επιτρέπουν στον κύριο παραχωρησιούχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωµές, καθώς και οι
ρυθµίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωµής. Η
παρούσα παράγραφος δεν αίρει την ευθύνη του βασικού
παραχωρησιούχου.
4. Στην περίπτωση σύµβασης παραχώρησης έργων και
αναφορικά µε τις υπηρεσίες που παρέχονται στις εγκαταστάσεις υπό την εποπτεία της αναθέτουσας αρχής ή
του αναθέτοντος φορέα, µετά την ανάθεση της σύµβασης παραχώρησης και το αργότερο κατά την έναρξη της
εκτέλεσης της σύµβασης, ο παραχωρησιούχος υποχρε-
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ούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόµιµους εκπροσώπους των υπεργολάβων που συµµετέχουν
στα εν λόγω έργα και υπηρεσίες, εφόσον είναι γνωστά
εκείνη τη χρονική στιγµή. Ο παραχωρησιούχος γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών κατά τη διάρκεια
της σύµβασης παραχώρησης, καθώς και τις απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο υπεργολάβο, τον
οποίο ο παραχωρησιούχος χρησιµοποιεί εν συνεχεία
στα εν λόγω έργα ή υπηρεσίες.
Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο δεν εφαρµόζονται
στους προµηθευτές.
Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο εφαρµόζονται και σε
συµβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών πλην εκείνων που
αφορούν υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται σε εγκαταστάσεις υπό την εποπτεία της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντος φορέα ή των προµηθευτών που ενέχονται
στις συµβάσεις παραχώρησης έργων ή υπηρεσιών.
5. Για την αποφυγή παραβιάσεων των υποχρεώσεων
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 29, οι
αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς µπορούν
να επαληθεύουν κατά πόσον υφίστανται λόγοι αποκλεισµού υπεργολάβων δυνάµει των άρθρων 39 και 42. Στις
περιπτώσεις αυτές, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας απαιτεί από τον οικονοµικό φορέα να αντικαταστήσει τον υπεργολάβο για τον οποίο διαπιστώθηκε από
την επαλήθευση ότι υφίστανται υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισµού. Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας
µπορούν να απαιτούν από τον οικονοµικό φορέα να αντικαταστήσει τον υπεργολάβο για τον οποίο διαπιστώθηκε
από την επαλήθευση ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του
τελευταίου δυνητικοί λόγοι αποκλεισµού του.
6. Κατά παρέκκλιση από την προηγούµενη παράγραφο, σε περίπτωση που το ή τα τµήµατα της σύµβασης,
τα οποία ο παραχωρησιούχος είχε αναφέρει στην προσφορά του κατά την παράγραφο 1 ή κατά την έναρξη εκτέλεσης της σύµβασης ή κατά τη διάρκεια αυτής, σύµφωνα µε την παράγραφο 4, ότι προτίθεται να αναθέσει
υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας
της σύµβασης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί σύµφωνα
µε το άρθρο 55, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας:
α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδροµή των λόγων
αποκλεισµού για τους υπεργολάβους, σύµφωνα µε τα
άρθρα 41 και 44 και
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα να
αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω
επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού του.
7. Όταν οι υπεργολάβοι παρουσιάζονται µετά την ανάθεση της σύµβασης παραχώρησης, προσκοµίζουν τα
πιστοποιητικά και λοιπά σχετικά δικαιολογητικά σύµφωνα µε το άρθρο 42.
8. Ειδικά, κατά την εκτέλεση συµβάσεων παραχώρησης παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή/και φύλαξης, εφαρµόζεται η παρ. 4 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010
(Α΄115).

Άρθρο 51
Τροποποίηση συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους
(άρθρο 43 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
1. Οι συµβάσεις παραχώρησης µπορεί να τροποποιούνται χωρίς διεξαγωγή νέας διαδικασίας ανάθεσης δυνάµει του παρόντος νόµου σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:
α) Όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηµατικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και
ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της
σύµβασης παραχώρησης στις οποίες µπορεί να περιλαµβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιµών ή δικαιώµατα
προαίρεσης. Οι εν λόγω ρήτρες ορίζουν το πεδίο εφαρµογής και τη φύση των ενδεχόµενων τροποποιήσεων ή
αναθεωρήσεων, καθώς και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες µπορεί να χρησιµοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις που θα µπορούσαν να µεταβάλουν τη συνολική φύση της σύµβασης παραχώρησης.
β) Όσον αφορά συµπληρωµατικά έργα ή υπηρεσίες από τον αρχικό παραχωρησιούχο που έχουν καταστεί απαραίτητα και δεν περιλαµβάνονταν στην αρχική σύµβαση παραχώρησης εφόσον η αλλαγή παραχωρησιούχου:
αα) δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί για οικονοµικούς ή
τεχνικούς λόγους, όπως απαιτήσεις αµοιβαίας αντικατάστασης ή διαλειτουργικότητας µε υφιστάµενο εξοπλισµό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις, η αγορά των οποίων έγινε στο πλαίσιο της αρχικής σύµβασης παραχώρησης
και
ββ) θα επέφερε σηµαντικά µειονεκτήµατα ή ουσιώδη
επιβάρυνση ως προς το κόστος για την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα.
Ωστόσο, σε περιπτώσεις συµβάσεων παραχώρησης
που ανατίθενται από αναθέτουσα αρχή για τους σκοπούς της άσκησης δραστηριότητας, πλην εκείνων που απαριθµούνται στο Παράρτηµα II, οποιαδήποτε αύξηση
της αξίας δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50 % της αξίας
της αρχικής σύµβασης παραχώρησης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύµβασης. Αυτές οι διαδοχικές τροποποιήσεις δεν πρέπει να γίνονται προς το σκοπό αποφυγής της εφαρµογής του παρόντος.
γ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες πληρούνται όλες
οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από επιµελή αναθέτουσα αρχή ή αναθέτοντα φορέα,
ββ) η τροποποίηση δεν µεταβάλλει τη συνολική φύση
της παραχώρησης,
γγ) σε περιπτώσεις συµβάσεων παραχώρησης που ανατίθενται από αναθέτουσα αρχή, για τους σκοπούς της
άσκησης δραστηριότητας πλην εκείνων που απαριθµούνται στο Παράρτηµα II, οποιαδήποτε αύξηση της αξίας
δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύµβασης
παραχώρησης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν
µπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύµβασης. Οι εν λόγω διαδοχικές τροποποιήσεις δεν πρέπει
να έχουν ως σκοπό την αποφυγή εφαρµογής του παρόντος.
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δ) Όταν ένας νέος παραχωρησιούχος αντικαθιστά εκείνον στον οποίο η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας είχαν αρχικά αναθέσει τη σύµβαση παραχώρησης
συνεπεία:
αα) είτε ρητής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης
σύµφωνα µε το στοιχείο α΄,
ββ) είτε καθολικής ή µερικής διαδοχής στη θέση του
αρχικού παραχωρησιούχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαµβανοµένης της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας, από άλλο οικονοµικό φορέα ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που θεσπίστηκαν αρχικά, εφόσον η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύµβασης και δεν έχει ως σκοπό την αποφυγή εφαρµογής του παρόντος, ή
γγ) στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας αναλαµβάνουν οι ίδιοι τις υποχρεώσεις
του κυρίου παραχωρησιούχου έναντι των υπεργολάβων
του.
ε) Εφόσον οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας
τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παραγράφου 4.
Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς που έχουν τροποποιήσει σύµβαση παραχώρησης στις περιπτώσεις των στοιχείων β΄ και γ΄ της παρούσας παραγράφου, δηµοσιεύουν σχετική γνωστοποίηση στην επίσηµη εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εν λόγω
γνωστοποίηση περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτηµα XI και δηµοσιεύεται σύµφωνα µε τα
άρθρα 32 και 33.
2. Επιπλέον, και χωρίς να απαιτείται επαλήθευση κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των στοιχείων α΄
έως δ΄ της παραγράφου 4, οι συµβάσεις παραχώρησης
µπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία ανάθεσης σύµβασης παραχώρησης σύµφωνα προς τον παρόντα νόµο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των ακόλουθων αξιών:
α) του κατώτατου ορίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και
β) του 10 % της αξίας της αρχικής σύµβασης παραχώρησης.
Μολαταύτα, η τροποποίηση δεν µπορεί να µεταβάλει
τη συνολική φύση της παραχώρησης. Σε περίπτωση που
γίνονται διάφορες διαδοχικές τροποποιήσεις, η αξία
τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας
των διαδοχικών τροποποιήσεων.
3. Για τον υπολογισµό της αξίας που αναφέρεται
στην παράγραφο 2 και στα στοιχεία β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, σηµείο αναφοράς αποτελεί η επικαιροποιηµένη αξία, όταν η σύµβαση παραχώρησης περιλαµβάνει ρήτρα τιµαριθµικής αναπροσαρµογής. Εάν δεν περιλαµβάνεται ρήτρα τιµαριθµικής αναπροσαρµογής στη σύµβαση παραχώρησης, η επικαιροποιηµένη αξία υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη το µέσο πληθωρισµό της ελληνικής οικονοµίας.
4. Τροποποίηση µίας σύµβασης παραχώρησης κατά
τη διάρκεια ισχύος της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια του στοιχείου ε΄ της παραγράφου 1, εάν τροποποιεί ουσιωδώς τη σύµβαση σε σχέση µε εκείνη που είχε
αρχικά συναφθεί. Σε κάθε περίπτωση, µε την επιφύλαξη
των παραγράφων 1 και 2, µία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης εάν πληρούται µία ή περισσότερες από τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν αποτε-

λούσαν µέρος της αρχικής διαδικασίας ανάθεσης της
σύµβασης παραχώρησης, θα είχαν επιτρέψει την αποδοχή άλλων υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικά ή την αποδοχή προσφοράς διαφορετικής από εκείνη που επιλέχθηκε αρχικά ή θα προσέλκυαν επιπλέον
συµµετέχοντες στη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης
παραχώρησης,
β) η τροποποίηση µεταβάλλει την οικονοµική ισορροπία της σύµβασης παραχώρησης υπέρ του παραχωρησιούχου κατά τρόπο, που δεν προβλεπόταν στην αρχική
σύµβαση παραχώρησης,
γ) η τροποποίηση επεκτείνει σηµαντικά το πεδίο της
παραχώρησης,
δ) όταν ένας νέος παραχωρησιούχος αντικαθιστά εκείνον στον οποίο η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας είχαν αρχικά αναθέσει τη σύµβαση παραχώρησης σε
περιπτώσεις άλλες από εκείνες που προβλέπονται στο
στοιχείο δ΄ της παραγράφου 1.
5. Απαιτείται νέα διαδικασία ανάθεσης σύµβασης παραχώρησης για άλλες τροποποιήσεις διατάξεων µίας
σύµβασης παραχώρησης κατά τη διάρκεια αυτής, πλην
εκείνων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2.
Άρθρο 52
Λύση συµβάσεων παραχώρησης
(άρθρο 44 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
1. Η σύµβαση παραχώρησης λύεται, σύµφωνα µε τα
ειδικότερα οριζόµενα στους οικείους όρους των συµβατικών τευχών:
α) µε την πάροδο της συµφωνηθείσας διάρκειας αυτής, όπως τυχόν τροποποιήθηκε ή
β) µε καταγγελία από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα ή τον παραχωρησιούχο ή
γ) µε κοινή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών και
δ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στα συµβατικά τεύχη, συµπεριλαµβανοµένης της περίπτωσης συνδροµής λόγων ανώτερης βίας.
2. Στα συµβατικά τεύχη προβλέπεται ότι η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση παραχώρησης, σύµφωνα µε τα
ειδικότερα οριζόµενα στους οικείους όρους των συµβατικών τευχών και το εφαρµοστέο για την εκτέλεση της
σύµβασης δίκαιο, σε περίπτωση που:
α) έγινε µία τροποποίηση της σύµβασης παραχώρησης
που θα είχε άλλως απαιτήσει µία νέα διαδικασία ανάθεσης σύµβασης παραχώρησης, βάσει του άρθρου 54, ή
β) ο παραχωρησιούχος κατά το χρόνο ανάθεσης της
σύµβασης παραχώρησης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 39 και, ως τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί
από τη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης παραχώρησης ή
γ) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφαίνεται, στο πλαίσιο διαδικασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 258
της ΣΛΕΕ, ότι η Ελληνική Δηµοκρατία δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της δυνάµει των Συνθηκών λόγω
του γεγονότος ότι αναθέτουσα αρχή ή αναθέτων φορέας έχει αναθέσει τη σχετική σύµβαση παραχώρησης χωρίς να συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις του δυνάµει
των συνθηκών και του παρόντος νόµου ή
δ) συντρέχουν οι περιπτώσεις της παραγράφου 6 του
άρθρου 35.
3. Η αποζηµίωση των µερών σε περίπτωση λύσης της
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σύµβασης καθορίζεται και καταβάλλεται σύµφωνα µε τα
ειδικότερα οριζόµενα στους οικείους όρους των συµβατικών τευχών.
Άρθρο 53
Εκχώρηση απαιτήσεων
Στα συµβατικά τεύχη ορίζονται οι προϋποθέσεις και η
διαδικασία µε την οποία ο παραχωρησιούχος που συµβάλλεται σε σύµβαση παραχώρησης του παρόντος νόµου δύναται να εκχωρεί µέρος ή το σύνολο των συµβατικών του αξιώσεων υφιστάµενων και µελλοντικών, εφόσον αυτές προσδιορίζονται ή είναι δυνατόν να προσδιορισθούν µε οποιονδήποτε τρόπο, σε τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, όπως ιδίως πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή οποιαδήποτε άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που υπόκεινται σε εποπτεία κεντρικής τράπεζας ή άλλης αρµόδιας ανεξάρτητης αρχής, τα οποία συµµετέχουν στη χρηµατοδότηση της υλοποίησης του αντικειµένου της σύµβασης παραχώρησης προς εξασφάλιση των
απαιτήσεών τους από τη χρηµατοδότηση αυτή.
Μπορεί επίσης να καθορίζεται για ποιές από τις πράξεις του προηγούµενου εδαφίου απαιτείται η έγγραφη
συναίνεση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα
φορέα προκειµένου να επιχειρηθούν έγκυρα και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την παροχή της συναίνεσης αυτής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 54
Εταιρεία ειδικού σκοπού
1. Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας µπορεί
να επιβάλλει στον παραχωρησιούχο να συµβληθεί µε
αυτόν σε σύµβαση παραχώρησης του παρόντος νόµου
µέσω εταιρείας ειδικού σκοπού που συνιστάται από τον
παραχωρησιούχο αποκλειστικά και µόνο για το σκοπό
της παραχώρησης («Εταιρεία Ειδικού Σκοπού» ή
«Ε.Ε.Σ.»), εφόσον προβλέπεται ρητή περί τούτου µνεία
στα τεύχη διαγωνισµού, δυνάµει της παραγράφου 4 του
άρθρου 25.
2. Η Ε.Ε.Σ. εδρεύει στην Ελλάδα και περιβάλλεται:
α) για τις συµβάσεις παραχώρησης της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 1, µε τη νοµική µορφή
της ανώνυµης εταιρείας που λειτουργεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (Α΄37), όπως εκάστοτε ισχύουν και
β) για τις συµβάσεις παραχώρησης της περίπτωσης β΄
της παρ. 2 του άρθρου 1, µε τη νοµική µορφή είτε της ανώνυµης εταιρείας που λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν είτε
της Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης που λειτουργεί
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3190/1955 (Α΄91), όπως
εκάστοτε ισχύουν, είτε της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας που λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 4072/2012 (Α΄ 86).
3. Μέτοχοι ή εταίροι της Ε.Ε.Σ. δύνανται να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου που
δύνανται να αποκτήσουν µετοχές σύµφωνα µε τις ειδικές προβλέψεις της κείµενης νοµοθεσίας που διέπει τη
λειτουργία της, το καταστατικό της εταιρείας και ειδικές

προβλέψεις των εγγράφων της σύµβασης παραχώρησης.
4. Στα έγγραφα της σύµβασης παραχώρησης και µε
την επιφύλαξη της εφαρµογής των διατάξεων που ρυθµίζουν τη λειτουργία της Ε.Ε.Σ. ανάλογα µε την επιλεγείσα εταιρική µορφή, µπορεί να περιλαµβάνονται ειδικοί όροι και περιορισµοί αναφορικά µε το κεφάλαιο της
Ε.Ε.Σ. και την αύξηση αυτού, τη µεταβίβαση µετοχών ή
εταιρικών µεριδίων, την έγκριση και τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, την οποιασδήποτε µορφής
συγχώνευση, διάσπαση, απορρόφηση ή άλλο εταιρικό
µετασχηµατισµό της Ε.Ε.Σ. και κάθε άλλο θέµα που άπτεται της λειτουργίας της εταιρείας.
Μπορεί, επίσης, να καθορίζεται για ποιες από τις πράξεις του προηγουµένου εδαφίου απαιτείται η έγγραφη
συναίνεση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα
φορέα προκειµένου να επιχειρηθούν έγκυρα και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την παροχή της συναίνεσης αυτής.
5. Εφόσον ο παραχωρησιούχος συµβάλλεται στη
σύµβαση παραχώρησης µέσω εταιρείας Ειδικού Σκοπού,
κάθε αναφορά των διατάξεων του παρόντος νόµου
στην έννοια «παραχωρησιούχος» νοείται ως αναφορά
στην «Εταιρεία Ειδικού Σκοπού», ακόµη και εάν δεν ορίζεται ειδικώς σε αυτές.
Άρθρο 55
Αντάλλαγµα καταβλητέο από τους χρήστες
των έργων ή υπηρεσιών
1. Στα συµβατικά τεύχη καθορίζεται:
α) το συµβατικό αντάλλαγµα του παραχωρησιούχου,
το οποίο καταβάλλεται εν όλω ή εν µέρει από τους τελικούς χρήστες του έργου ή της υπηρεσίας,
β) οι όροι βάσει των οποίων θα επιµερίζονται µεταξύ
των συµβαλλοµένων τα ανταλλάγµατα που καταβάλλονται από τους τελικούς χρήστες για τη χρήση του έργου
ή την παροχή της υπηρεσίας και
γ) η διαδικασία είσπραξης του συµβατικού ανταλλάγµατος και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
2. Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας, καθώς
και κάθε άλλη αρµόδια δηµόσια αρχή παρέχει κάθε συνδροµή που κρίνεται αναγκαία, ώστε ο παραχωρησιούχος να δύναται να εισπράττει απρόσκοπτα τα ποσά της
προηγούµενης παραγράφου που αποτελούν το συµβατικό του αντάλλαγµα.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Άρθρο 56
Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων
(άρθρο 45 παράγραφοι 1-3 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
1. Για να εξασφαλίζεται η ορθή και αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος , η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο παρόν άρθρο,
σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο ν. 4013/2011
(Α΄ 204).
2. Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. παρακολουθεί και ελέγχει την ορθή
εφαρµογή των κανόνων για την ανάθεση των συµβάσεων παραχώρησης. Όταν η αρχή εντοπίζει συγκεκριµένες παραβιάσεις, όπως απάτη, διαφθορά, σύγκρουση
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συµφερόντων και άλλες σοβαρές παρατυπίες ή συστηµικά προβλήµατα, ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στο στοιχείο ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του
ν. 4013/2011, καθώς και να αναφέρει τις παραβιάσεις ή
τα προβλήµατα αυτά σε άλλες εθνικές ελεγκτικές αρχές, στα δικαστήρια ή δικαιοδοτικά όργανα ή σε άλλες
αρµόδιες αρχές ή υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων
του Συνηγόρου του Πολίτη, της Επιτροπής Ανταγωνισµού, του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης, του
Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης,
τη Βουλή ή τις Επιτροπές της.
3. Τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων παρακολούθησης, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 τίθενται στη διάθεση του κοινού µε τα κατάλληλα µέσα πληροφόρησης.
4. Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. συντάσσει ανά τριετία έκθεση παρακολούθησης η οποία παρέχει επισκόπηση των συχνότερων περιπτώσεων πληµµελούς εφαρµογής των κανόνων ανάθεσης των συµβάσεων παραχώρησης, περιλαµβανοµένων και των πιθανών διαρθρωτικών ή επαναλαµβανόµενων προβληµάτων στην εφαρµογή των κανόνων,
πιθανών περιπτώσεων απάτης και άλλων παράνοµων συµπεριφορών. Η έκθεση κοινοποιείται στον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και στην Επιτροπή
Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής και διαβιβάζεται
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφόσον το ζητήσει.
Άρθρο 57
Καθοδήγηση και υποστήριξη
(άρθρο 45 παρ. 4 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ)
Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. παρέχει δωρεάν πληροφορίες και καθοδήγηση για την ερµηνεία και την εφαρµογή της ενωσιακής και της εθνικής νοµοθεσίας όσον αφορά την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης, ώστε να βοηθήσει τις αναθέτουσες αρχές, τους αναθέτοντες φορείς και τους
οικονοµικούς φορείς στην ορθή εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου.
Άρθρο 58
Καταχώριση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
1. Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. καταχωρίζονται από τις αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες φορείς όλα τα ηλεκτρονικά στοιχεία των ακόλουθων σταδίων ανάθεσης και εκτέλεσης των συµβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών του παρόντος νόµου:
α) των εγκεκριµένων αιτηµάτων, ήτοι των αποφάσεων
ανάληψης υποχρέωσης ή/και των αποφάσεων αρµοδίου
οργάνου για τη δέσµευση πίστωσης,
β) των προκηρύξεων και της διακήρυξης,
γ) της απόφασης ανάθεσης ή κατακύρωσης,
δ) της γνωστοποίησης σύµβασης, της σύµβασης παραχώρησης και οι τροποποιήσεις αυτής,
ε) κάθε εντολής πληρωµής.
2. Η καταχώριση περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα επιµέρους στοιχεία: (α) το όνοµα της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, (β) τον ΑΦΜ του,
(γ) το είδος της σύµβασης παραχώρησης, (δ) την προεκτιµώµενη αξία της σύµβασης παραχώρησης, (ε) τον αριθµό ανάληψης υποχρέωσης, εφόσον η δαπάνη υπάγεται στις διατάξεις του π.δ. 113/2010 (Α΄194), (στ) την αξία της συναφθείσας σύµβασης παραχώρησης, (ζ) το ή
τα ονόµατα ή την επωνυµία του οικονοµικού φορέα ή της

ένωσης οικονοµικών φορέων, που αποτελεί τον παραχωρησιούχο, (η) τον ΑΦΜ του, (θ) την ιθαγένεια του οικονοµικού φορέα ή των οικονοµικών φορέων στους οποίους
ανατέθηκε η σύµβαση παραχώρησης, (ι) το είδος της
σύµβασης παραχώρησης, (ια) το αντικείµενο της παραχώρησης και τον κωδικό των αγαθών ή υπηρεσιών κατά
το Κοινό Λεξιλόγιο Δηµοσίων Συµβάσεων και (ιβ) τη γεωγραφική περιοχή βάσει της Κοινής Ονοµατολογίας των
Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of
territorial units for statistics - NUTS) του τόπου παράδοσης.
3. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις περί τήρησης και λειτουργίας του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., όπως ισχύουν.
Άρθρο 59
Τεκµηρίωση διαδικασίας ανάθεσης
και εκτέλεσης σύµβασης παραχώρησης
1. Για την τεκµηρίωση της διαδικασίας ανάθεσης συµβάσεων παραχώρησης του παρόντος νόµου, οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς καταγράφουν
την πρόοδο όλων των διαδικασιών ανάθεσης συµβάσεων παραχώρησης είτε αυτές πραγµατοποιούνται µε ηλεκτρονικά µέσα είτε όχι. Προς το σκοπό αυτόν, µεριµνούν
για την τήρηση επαρκούς τεκµηρίωσης, ώστε να είναι σε
θέση να αιτιολογούν τις αποφάσεις που λαµβάνονται σε
όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης συµβάσεων παραχώρησης όπως, ιδίως για την επικοινωνία µε οικονοµικούς φορείς και τις εσωτερικές διαβουλεύσεις, την προετοιµασία των εγγράφων της σύµβασης παραχώρησης,
το διάλογο ή τη διαπραγµάτευση (εφόσον διεξήχθη), την
επιλογή του παραχωρησιούχου και την ανάθεση της
σύµβασης. Τα παραπάνω στοιχεία τηρούνται για περίοδο
τουλάχιστον τριών (3) ετών από την ηµεροµηνία ανάθεσης της σύµβασης.
Αντίστοιχη τεκµηρίωση πρέπει να εξασφαλίζεται και
για το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης παραχώρησης.
2. Για τις ανάγκες εφαρµογής της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας συντάσσει σε ηλεκτρονική µορφή ειδικό «φάκελο σύµβασης παραχώρησης». Όλα τα στοιχεία του φακέλου σύµβασης παραχώρησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο, καταχωρούνται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων, οι οποίες τηρούνται στην αναθέτουσα αρχή
τον αναθέτοντα φορέα ή άλλη δηµόσια υπηρεσία που
µπορεί να ορίζεται µε απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, µε µέριµνα και ευθύνη της αναθέτουσας αρχή ή του αναθέτοντος φορέα.
3. Ο φάκελος σύµβασης παραχώρησης συγκροτείται,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4, έτσι ώστε να καλύπτει όλα τα εξελικτικά στάδια και τις διοικητικές ενέργειες για την υλοποίηση της σύµβασης παραχώρησης από τον προγραµµατισµό και την εκπόνηση
των εγγράφων της σύµβασης παραχώρησης, τη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης αυτής µέχρι και το πέρας
της περιόδου λειτουργίας του έργου ή της παροχής της
υπηρεσίας.
4. Ο φάκελος σύµβασης παραχώρησης περιέχει δύο
(2) υποφακέλους, συµπληρώνεται και επικαιροποιείται
σε όλα τα επιµέρους στάδια της διαδικασίας ανάθεσης
και της εκτέλεσης της σύµβασης, την ακολουθεί ως τη
λήξη ή λύση αυτής και περιλαµβάνει:
α) Τον «υποφάκελο τεκµηρίωσης διαδικασίας ανάθε-
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σης», ο οποίος περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην περίοδο από την έναρξη του προγραµµατισµού της υλοποίησης της σύµβασης παραχώρησης µέχρι και την κατακύρωση της σύµβασης, όπως ιδίως:
αα. την τεκµηρίωση της σκοπιµότητας της σύµβασης
παραχώρησης και της επιλογής της διαδικασίας δηµοπράτησης,
ββ. τις τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις, σύµφωνα
µε το άρθρο 37, ενδεχοµένως υπό τη µορφή απαιτήσεων
επιτελεστικότητας που περιλαµβάνουν το σύνολο των
µετρήσιµων ιδιοτήτων ενός έργου, οι οποίες αναφέρονται στην ταυτόχρονη ύπαρξη ασφάλειας, λειτουργικότητας και αισθητικής εµφάνισης για την τεχνική διάρκεια
ζωής του,
γγ. την περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης παραχώρησης,
δδ. έκθεση τεκµηρίωσης όλων των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων που εντοπίσθηκαν και των διορθωτικών µέτρων που ελήφθησαν, σύµφωνα µε το άρθρο
35,
εε. τα τεύχη διαγωνισµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 36,
στστ. την εκτιµώµενη αξία της σύµβασης παραχώρησης και την τεκµηρίωσή της, απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης, εφόσον προβλέπεται καταβολή ποσών
στον παραχωρησιούχο,
ζζ. στοιχεία από τις απαλλοτριώσεις,
ηη. αρχαιολογικά ευρήµατα και την έκθεση αρχαιολογικής τεκµηρίωσης όπου αυτή προβλέπεται,
θθ. ύπαρξη δικτύων κοινής ωφελείας και την υποχρέωση ή µη µετακίνησης ή µεταφοράς τους,
ιι. αποφάσεις εγκεκριµένων µελετών µε πίνακα περιεχοµένων εκάστης µελέτης,
ιαια. περαιτέρω απαιτούµενες µελέτες ή έρευνες,
ιβιβ. την καταγραφή των κινδύνων και την κατανοµή
των προκυπτουσών διακινδυνεύσεων,
ιγιγ. απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων όπου
απαιτείται,
ιδιδ. τη δηµοσιοποίηση του διαγωνισµού, τις αποστολές των προκηρύξεων και τα αποδεικτικά των δηµοσιεύσεων αυτών µε τις επαναλήψεις τους,
ιειε. την αλληλογραφία µε τους οικονοµικούς φορείς
που παρέλαβαν τεύχη διαγωνισµού,
ιστιστ. τις αιτήσεις συµµετοχής και τις προσφορές και
κάθε έγγραφο ή στοιχείο που υποβάλλουν οι υποψήφιοι
ή προσφέροντες κατά τη διενέργεια της διαδικασίας ανάθεσης της σύµβασης παραχώρησης,
ιζιζ. τις αποφάσεις ορισµού ή συγκρότησης των αποφαινόµενων ή γνωµοδοτικών οργάνων της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντος φορέα που διενεργούν τη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης παραχώρησης,
ιηιη. την αλληλογραφία µε τους συµµετέχοντες υποψηφίους παραχωρησιούχους,
ιθιθ. τα πρακτικά που συντάσσονται στο πλαίσιο της
διαδικασίας ανάθεσης από τα αρµόδια όργανα της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα,
κκ. υποβληθείσες προσφυγές, σύµφωνα µε το άρθρο
60 του παρόντος νόµου και τις επ’ αυτών αποφάσεις,
κακα. την απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος της
διαδικασίας ανάθεσης, υποβληθείσες προσφυγές, σύµφωνα µε το άρθρο 60 και τις επ’ αυτών αποφάσεις,
κβκβ. τις κοινοποιήσεις που προβλέπονται από το νόµο
κατά το στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης,κγκγ. τις πρά-

ξεις και αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί µη ύπαρξης κωλύµατος για την υπογραφή της σύµβασης, όταν προβλέπεται τούτο από τις κείµενες διατάξεις,
κδκδ. την τεκµηρίωση του ελέγχου των δικαιολογητικών απόδειξης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, κεκε.
την πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο για υπογραφή της σύµβασης παραχώρησης και
κστκστ. κάθε απόφαση, διοικητική πράξη ή εσωτερικό
έγγραφο που εκδίδει ή συντάσσει η αναθέτουσα αρχή ή
ο αναθέτων φορέας κατά τη διενέργεια της διαδικασίας
ανάθεσης της σύµβασης παραχώρησης.
β) Τον «υποφάκελο τεκµηρίωσης διαδικασίας εκτέλεσης», ο οποίος περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην περίοδο από την έναρξη ισχύος της σύµβασης παραχώρησης µέχρι και τη λήξη ή τη λύση της
σύµβασης, όπως ιδίως:
αα. τα συµβατικά τεύχη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 36,
ββ. τις αποφάσεις έγκρισης διάθεσης συµπληρωµατικών πιστώσεων,
γγ. τις πράξεις έγκρισης παρατάσεων συµβατικών
προθεσµιών και χρονοδιαγραµµάτων,
δδ. τις αποφάσεις ορισµού ή συγκρότησης των αποφαινόµενων ή γνωµοδοτικών οργάνων της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντος φορέα που παρακολουθούν τη
διαδικασία εκτέλεσης της σύµβασης παραχώρησης,
εε. πληροφοριακά στοιχεία για τη στελέχωση του εργοταξίου και τους απασχολούµενους στην κατασκευή
του έργου ή την παροχή υπηρεσιών, καθώς και για τον
διαθέσιµο εξοπλισµό του έργου,
στστ. τις αποφάσεις έγκρισης τροποποιήσεων των
χρηµατοδοτικών συµβάσεων και χρηµατοοικονοµικών
µοντέλων,
ζζ. τις αποφάσεις έγκρισης των µελετών που εκπονούνται από τον παραχωρησιούχο, όταν απαιτείται τέτοια έγκριση,
ηη. τις αποφάσεις και συµβάσεις τροποποίησης της
σύµβασης παραχώρησης,
θθ. τις αναφυόµενες διαφορές, τα αιτήµατα αποζηµίωσης και τις αποφάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο των
διαδικασιών επίλυσης διαφορών από την εκτέλεση της
σύµβασης παραχώρησης, σύµφωνα µε το άρθρο 64 του
παρόντος,
ιι. τις αποφάσεις των αποφαινοµένων οργάνων, τις εισηγήσεις των γνωµοδοτικών οργάνων, τις γνωµοδοτήσεις και εκθέσεις των νοµικών, τεχνικών ή χρηµατοοικονοµικών συµβούλων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα αναφορικά µε θέµατα το άπτονται της
εκτέλεσης της σύµβασης παραχώρησης,
ιαια. τα αποτελέσµατα των ελέγχων των αρµόδιων ελεγκτικών αρχών και φορέων, που διενεργούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις,
ιβιβ. τις πιστοποιήσεις και τις εντολές πληρωµών από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, µε τα
βασικά στοιχεία πληρωµών ή τα άλλα ανταλλάγµατα αν
συντρέχει τέτοια περίπτωση,
ιγιγ. την επέλευση και απόδειξη γεγονότων ανώτερης
βίας,
ιδιδ. την επέλευση και υλοποίηση κινδύνων, οι οποίοι
ανήκουν στην ευθύνη της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα,
ιειε. τα στοιχεία σχετικά µε την εξασφάλιση της απαιτούµενης ή/και τελικώς αποκτηθείσας γης,
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ιστιστ. τα στοιχεία σχετικά µε τις µετατοπίσεις και αποκαταστάσεις των δικτύων οργανισµών κοινής ωφέλειας,
ιζιζ. κάθε διοικητική πράξη ή εσωτερικό έγγραφο που
εκδίδει ή συντάσσει η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας και κάθε έγγραφο ή στοιχείο, που υποβάλλει ο
παραχωρησιούχος, οι δανειστές ή οι χρηµατοδότες αυτού, τα εκ του νόµου ή εκ της σύµβασης αρµόδια όργανα
για την εποπτεία της εκτέλεσης της σύµβασης παραχώρησης και κάθε άλλη αρµόδια αρχή ή υπηρεσία ή τρίτος
φορέας κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύµβασης
παραχώρησης.
5. Η πρόσβαση στα στοιχεία του φακέλου της σύµβασης παραχώρησης επιτρέπεται υπό τους όρους του π.δ.
28/2015 (Α΄34), µε την επιφύλαξη του άρθρου 27 και
των διατάξεων για την προστασία του ατόµου από την
επεξεργασία ευαίσθητων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και κρατικών απορρήτων που προβλέπονται από
την κείµενη νοµοθεσία, των κανόνων πνευµατικής και
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και εταιρικού ή άλλου
απορρήτου που προβλέπεται σε ειδικότερες διατάξεις.
6. Το περιεχόµενο, η διαδικασία συγκρότησης, τήρησης και επικαιροποίησης του φακέλου της σύµβασης παραχώρησης και της πρόσβασης στα στοιχεία αυτού, και
κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα µπορούν να καθορίζονται µε
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
7. Όλα τα στοιχεία του φακέλου σύµβασης παραχώρησης έργου καταχωρούνται υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων, οι οποίες τηρούνται στη
Γενική Γραµµατεία Υποδοµών, µε µέριµνα και ευθύνη της
εκάστοτε αρµόδιας αναθέτουσας αρχής ή φορέα. Η παράβαση υποχρέωσης του προηγούµενου εδαφίου συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα των αρµοδίων οργάνων.
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
(ΆΡΘΡΑ 46 ΕΩΣ 47 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/23/ΕΕ)
Άρθρο 60
Είδη έννοµης προστασίας κατά το στάδιο
της ανάθεσης
Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον
να του ανατεθεί συγκεκριµένη σύµβαση παραχώρησης
του νόµου αυτού και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να
ζητήσει, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί παροχής έννοµης προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται
της σύναψης δηµοσίων συµβάσεων:
α) προσωρινή δικαστική προστασία,
β) ακύρωση της «διακήρυξης διαγωνισµού» ή της
«πρόσκλησης υποβολής προσφοράς»,
γ) ακύρωση της απόφασης ανάθεσης, καθώς και κάθε
άλλης παράνοµης πράξης της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντος φορέα,
δ) ακύρωση της συναφθείσας σύµβασης παραχώρησης,

ε) επιδίκαση αποζηµίωσης και
στ) ακύρωση της απόφασης της παραγράφου 3 του
άρθρου 42.
Άρθρο 61
Συνεργασία των ελληνικών αρχών
µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
1. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρώντας ότι έχει
διαπραχθεί σοβαρή παράβαση των διατάξεων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες ρυθµίζουν τη
διαδικασία σύναψης συµβάσεων του νόµου αυτού, ζητεί
την άρση της παράβασης αυτής, η υπηρεσία του αρµόδιου Υπουργείου που παρέλαβε τη γνωστοποίηση διαβιβάζει µέσα σε είκοσι µία (21) ηµέρες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία:
α) βεβαίωση ότι η παράβαση διορθώθηκε ή
β) αιτιολογηµένη απάντηση µε την οποία εξηγεί για
ποιο λόγο δεν έγινε καµµία διορθωτική ενέργεια ή
γ) γνωστοποίηση ότι η διαδικασία ανάθεσης της υπόψη σύµβασης παραχώρησης έχει ανασταλεί είτε µε πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής του αναθέτοντος φορέα είτε ύστερα από αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65.
2. Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τότε που θα της ζητηθεί από την υπηρεσία του Υπουργείου που είναι αρµόδια να παράσχει τις πληροφορίες της προηγούµενης
παραγράφου να αποστείλει σε αυτή κάθε σχετικό µε την
πιθανολογούµενη παράβαση στοιχείο.
3. Αν σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου
1 γνωστοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν έγινε καµία διορθωτική ενέργεια, λόγω εκκρεµούς δικαστικής προσφυγής, η υπηρεσία του αρµόδιου Υπουργείου ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το αποτέλεσµα
της δίκης, όταν αυτό γίνει γνωστό.
4. Αν σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ της παραγράφου
1 γνωστοποιηθεί ότι έχει χορηγηθεί αναστολή, η υπηρεσία του αρµόδιου Υπουργείου γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ανάκληση της αναστολής ή την έναρξη νέας διαδικασίας σύναψης σύµβασης που συνδέεται στο σύνολό της ή κατά ένα µέρος µε την προηγούµενη διαδικασία. Η νέα αυτή γνωστοποίηση πρέπει να βεβαιώνει ότι η πιθανολογούµενη παράβαση έχει διορθωθεί ή να περιέχει αιτιολογηµένη απάντηση και να εξηγεί
για ποιο λόγο δεν έγινε καµία διορθωτική ενέργεια.
5. Οι υπηρεσίες των αρµόδιων Υπουργείων διαβιβάζουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η Μαΐου κάθε έτους πληροφοριακά στοιχεία σχετικά µε τα ένδικα βοηθήµατα παροχής δικαστικής προστασίας αναφορικά µε
διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων παραχώρησης του παρόντος νόµου. Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες
φορείς οφείλουν να διαβιβάζουν στο αρµόδιο Υπουργείο
τα απαιτούµενα για την ενηµέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στοιχεία, τα οποία καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεννόηση µε τη Συµβουλευτική Επιτροπή για τις Δηµόσιες Συµβάσεις.
6. Ως αρµόδιο Υπουργείο, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, νοείται το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού για τις συµβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών και το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων για τις συµβάσεις παραχώρησης έργων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
Άρθρο 62
Διαδικασίες επίλυσης διαφορών
Για την επίλυση διαφορών µεταξύ των αναθετουσών
αρχών ή των αναθετόντων φορέων και των παραχωρησιούχων, που αναφύονται κατά την εκτέλεση συµβάσεων
παραχώρησης έργων ή υπηρεσιών του παρόντος νόµου,
εφαρµόζονται οι διαδικασίες των άρθρων 64, 65, 66 και
67.
Άρθρο 63
Εξωδικαστική επίλυση διαφορών
1. Στα έγγραφα της σύµβασης παραχώρησης µπορεί
να καθορίζεται ειδική διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης όλων ή ορισµένων κατηγοριών διαφορών που αφορούν την εφαρµογή της σύµβασης, ιδίως διαφορών τεχνικού περιεχόµενου, από επιτροπή εµπειρογνωµόνων
που ορίζουν από κοινού τα συµβαλλόµενα µέρη.
2. Στα συµβατικά τεύχη, η προσφυγή στη διαδικασία
της προηγούµενης παραγράφου µπορεί να ορίζεται ως
υποχρεωτική ή προαιρετική για όλες ή κάποιες από τις
διαφορές που υπάγονται σε αυτή.
3. Με τους σχετικούς όρους των συµβατικών τευχών
καθορίζονται οι κανόνες που διέπουν τα ζητήµατα της
διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών της
παραγράφου 1, όπως ιδίως:
α) οι κατηγορίες διαφορών που υπάγονται σε εξωδικαστική επίλυση και ο τρόπος χαρακτηρισµού τους,
β) τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ο τρόπος ορισµού των µελών της επιτροπής εµπειρογνωµόνων και υπολογισµού και καταβολής της αµοιβής τους,
γ) ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής εντός της Ελληνικής Επικράτειας,
δ) οι εφαρµοστέοι διαδικαστικοί κανόνες και οι προθεσµίες ενέργειας των επιµέρους διαδικαστικών πράξεων
και έκδοσης των αποφάσεων της επιτροπής εµπειρογνωµόνων,
ε) η δεσµευτικότητα των αποφάσεων της επιτροπής εµπειρογνωµόνων για τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και
η δυνατότητα και/ή η διαδικασία παραποµπής της διαφοράς σε δικαστική επίλυση, σύµφωνα µε το άρθρο 66, ή
διαιτησία, σύµφωνα µε το άρθρο 67, και
στ) κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.
Άρθρο 64
Δικαστική επίλυση διαφορών – Διαµεσολάβηση
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 66, κάθε διαφορά
που αναφέρεται στην ερµηνεία ή στην εφαρµογή ή το
κύρος της σύµβασης παραχώρησης ή των παρεποµένων
συµφώνων επιλύεται µε την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο αρµόδιο δικαστήριο κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας ή του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας (Κ.Πολ.Δ.), µε την επιφύλαξη των επόµενων παραγράφων. Η κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
διάκριση µεταξύ των ενδίκων βοηθηµάτων της προσφυγής και της αγωγής ισχύει και στις διαφορές του παρόντος νόµου.

2. Αρµόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των διαφορών αυτών είναι το διοικητικό ή πολιτικό εφετείο της
περιφέρειας στην οποία εδρεύει η αναθέτουσα αρχή ή
ο αναθέτων φορέας.
3. Σε περίπτωση που τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν ορίσει ως υποχρεωτική την υπαγωγή συγκεκριµένης διαφοράς στη διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης του άρθρου 64, της άσκησης αγωγής ή προσφυγής ενώπιον του
αρµοδίου εφετείου προηγείται υποχρεωτικά η διενέργεια της διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς,
διαφορετικά η άσκηση της αγωγής κηρύσσεται απαράδεκτη. Η αγωγή ή προσφυγή ενώπιον του κατά τόπο αρµόδιου εφετείου ασκείται µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία
δύο (2) µηνών από την κοινοποίηση της απόφασης που
εκδόθηκε επί της αιτήσεως εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς του άρθρου 65 ή, σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 65, εντός
προθεσµίας δύο (2) µηνών από τότε που γεννήθηκε η αξίωση.
4. Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιµο που ορίζεται όσο το δυνατόν συντοµότερα. Οι διάδικοι υποχρεούνται
να προσκοµίσουν κατά την πρώτη συζήτηση όλα τα αποδεικτικά µέσα. Αν ο φάκελος της υπόθεσης δεν αποσταλεί στο διοικητικό εφετείο από τη διοίκηση, η συζήτηση
αναβάλλεται σε νέα δικάσιµο, κατά την οποία η υπόθεση
συζητείται µε βάση τα στοιχεία που προσκοµίζει ο προσφεύγων, αν το ζητήσει ο ίδιος.
5. Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε µία δικάσιµο, ανεξάρτητα από τη δικαιοδοσία που υπάγεται η υπόθεση. Αν ο χρόνος δεν επαρκεί, επιτρέπεται διακοπή για άλλη ηµέρα και ώρα ενώπιον των ίδιων δικαστών, µε προφορική ανακοίνωση που
καταχωρίζεται στα πρακτικά και επέχει θέση κλήτευσης
όλων των διαδίκων, των µαρτύρων και εκείνων που δεν
παρίστανται. Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή
συµβολαιογράφου ή προξένου λαµβάνονται υπόψη µόνο
αν έχουν δοθεί ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου
τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη βεβαίωση και, αν πρόκειται να δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ (8) τουλάχιστον ηµέρες πριν από αυτή. Οι αποφάσεις του διοικητικού ή πολιτικού εφετείου είναι αµέσως
εκτελεστές.
6. Αν από την εκτέλεση της απόφασης πιθανολογείται
κίνδυνος βλάβης, της οποίας η αποκατάσταση δεν είναι
εύκολη, µπορεί να διαταχθεί µε αίτηση κάποιου από τους
διαδίκους η ολική ή εν µέρει αναστολή της εκτέλεσης
της προσβαλλόµενης απόφασης, µε τον όρο παροχής ανάλογης εγγύησης ή και χωρίς εγγύηση ή να εξαρτηθεί
η εκτέλεση της απόφασης από την παροχή εγγύησης από το διάδικο που έχει νικήσει. Για την αίτηση αποφαίνεται, συνεδριάζοντας ως συµβούλιο, χωρίς υποχρεωτική
κλήτευση των διαδίκων, το αρµόδιο τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου, ανάλογα µε το
δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεµεί η αίτηση αναίρεσης, το οποίο συγκροτείται από τρία (3) µέλη, στα οποία περιλαµβάνεται υποχρεωτικά ο εισηγητής της υπόθεσης. Η απόφαση της αναστολής µπορεί κατά τον ίδιο
τρόπο να ανακληθεί, µε αίτηση κάποιου από τους διαδίκους έως και κατά την πρώτη συζήτηση της αναίρεσης.
7. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ασκήσει αναίρεση, µε αίτηση του παραχωρησιούχου, µπορεί µέχρι την εκδίκασή της να γίνει συµβιβασµός. Για το συµβιβασµό εκδίδεται απόφαση του
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αρµόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα. Μετά την αποδοχή αυτής από τον παραχωρησιούχο, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας
παραιτείται από την αναίρεση.
8. Αν ο παραχωρησιούχος του έργου είναι ένωση ή
κοινοπραξία οικονοµικών φορέων η οποία δεν έχει περιβληθεί µε ιδιαίτερη νοµική µορφή, δυνάµει της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του παρόντος νόµου, η προσφυγή
ασκείται είτε από την ίδια την ένωση ή κοινοπραξία είτε
από όλα τα µέλη της.
9. Με τους όρους των εγγράφων της σύµβασης παραχώρησης ή µε µεταγενέστερη έγγραφη συµφωνία µεταξύ της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα
και του παραχωρησιούχου, µπορεί να προβλεφθεί η επίλυση διαφορών που αναφέρεται στην ερµηνεία ή την εφαρµογή ή το κύρος της σύµβασης παραχώρησης ή των
παρεποµένων συµφώνων και υπάγονται στη δικαιοδοσία
του πολιτικού εφετείου, µε προσφυγή σε δικαστική µεσολάβηση ενώπιον Προέδρου εφετών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 214Β του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Η προσφυγή στη δικαστική µεσολάβηση, η οποία
είναι προαιρετική, µπορεί να γίνει πριν από την άσκηση
της αγωγής ενώπιον του πολιτικού εφετείου ή και κατά
τη διάρκεια της εκκρεµοδικίας.
Άρθρο 65
Διαιτησία
1. Τα συµβαλλόµενα µέρη δύνανται να συµπεριλάβουν στα έγγραφα της σύµβασης παραχώρησης ρήτρα
περί διαιτητικής επίλυσης κάθε διαφοράς που προκύπτει
σχετικά µε την εφαρµογή, την ερµηνεία ή το κύρος της
σύµβασης παραχώρησης ή των παρεποµένων συµφώνων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 867 επ.
Κ.Πολ.Δ. ή κατά τις διατάξεις του ν. 2735/1999 «Κώδικας
Διοικητικής Δικονοµίας» (Α΄ 167).
2. Με τη σύµβαση παραχώρησης καθορίζονται κανόνες που διέπουν τον ορισµό των διαιτητών, οι εφαρµοστέοι κανόνες διαιτησίας, ο τόπος διεξαγωγής της διαιτησίας εντός της Ελληνικής Επικράτειας, οι αµοιβές
των διαιτητών 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, αποτελεί δε τίτλο εκτελεστό χωρίς να
χρειάζεται να κηρυχθεί αυτό από τα τακτικά δικαστήρια
και τα αντίδικα µέρη δεσµεύονται να συµµορφωθούν αµέσως µε τους όρους της.
4. Κατά της διαιτητικής απόφασης επιτρέπεται η άσκηση αγωγής ακύρωσης διαιτητικής απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 897 έως 900 του Κ.Πολ.Δ. ή σύµφωνα
µε το άρθρο 34 του ν. 2735/1999 «Κώδικας Διοικητικής
Δικονοµίας» κατά περίπτωση.
5. Οι Κανόνες Διαφάνειας της UNCITRAL για τις διαιτησίες επενδυτών-κρατών δυνάµει συνθήκης, όπως υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών για
το Διεθνές Εµπορικό Δίκαιο στις 10 Ιουλίου 2013 και εκάστοτε ισχύουν, εφαρµόζονται στις διαδικασίες διαιτησίας που εκκινούν δυνάµει του παρόντος άρθρου. Κατά
παρέκκλιση του άρθρου 8 των ως άνω κανόνων, µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-

θρωπίνων Δικαιωµάτων, καθορίζεται η αποθετήρια αρχή
για τη δηµοσίευση των πληροφοριών που προβλέπονται
στους εν λόγω κανόνες και κάθε λεπτοµέρεια αναφορικά µε την τήρηση των πληροφοριών αυτών και την πρόσβαση σε αυτές. Σε περίπτωση αντίθεσης των κανόνων
διαιτησίας που καθορίζονται σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο µε τους κανόνες διαφάνειας της
UNCITRAL, οι τελευταίοι υπερισχύουν.
Άρθρο 66
Γλώσσα - Εφαρµοστέο δίκαιο
Η γλώσσα των διαδικασιών επίλυσης διαφοράς που αναφέρεται στην ερµηνεία ή την εφαρµογή ή το κύρος
της σύµβασης παραχώρησης του παρόντος νόµου είναι
η ελληνική και το εφαρµοστέο δίκαιο για την επίλυση
των διαφορών που γεννώνται είναι το ελληνικό δίκαιο.
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 67
Όργανα διαδικασιών σύναψης συµβάσεων
παραχώρησης
1. Τα όργανα τα οποία είναι αρµόδια για τη διενέργεια
των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης συµβάσεων
παραχώρησης του παρόντος νόµου διακρίνονται σε όργανα µε γνωµοδοτική αρµοδιότητα («γνωµοδοτικά όργανα») και όργανα µε αποφασιστική αρµοδιότητα («αποφαινόµενα όργανα»).
2. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργού ή των αρµοδίων οργάνων διοικήσεως της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, σύµφωνα µε τις ιδρυτικές και καταστατικές τους διατάξεις, κατά περίπτωση, µπορεί να ορίζονται τα αποφαινόµενα όργανα αυτών.
3. Αποφαινόµενα όργανα που έχουν καθοριστεί βάσει
προϊσχυουσών διατάξεων ή µε προγενέστερες διοικητικές πράξεις ή αποφάσεις διατηρούν τις αρµοδιότητές
τους και ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι την έκδοση
της απόφασης της παραγράφου 2.
4. Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες των αποφαινόµενων οργάνων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα ασκούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις που
διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία τους.
5. Τα γνωµοδοτικά όργανα εισηγούνται προς τα αποφαινόµενα όργανα για κάθε θέµα της αρµοδιότητάς
τους προκειµένου τα τελευταία να αποφασίσουν σχετικά. Τα γνωµοδοτικά όργανα µπορούν να είναι είτε µονοµελή είτε συλλογικά.
6. Ως γνωµοδοτικό όργανο στο στάδιο ανάθεσης της
σύµβασης παραχώρησης ορίζονται:
α) Επιτροπή ή επιτροπές για τη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης και την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων αυτής, όπως αυτές περιγράφονται στα τεύχη διαγωνισµού του άρθρου 36. Ενδεικτικά, η εκάστοτε αρµόδια
επιτροπή αποσφραγίζει και αξιολογεί τις αιτήσεις συµµετοχής ή προσφορές των υποψηφίων και προσφερόντων των, ελέγχει την καταλληλότητα αυτών για τη συµµετοχή τους στη διαδικασία ανάθεσης, σύµφωνα µε τα
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οριζόµενα στο άρθρο 39, περιορίζει τον αριθµό των υποψηφίων ή προσφερόντων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παράγραφο 3 του άρθρου 38, ελέγχει και αξιολογεί
τις προσφορές και διαπραγµατεύεται µε τους προσφέροντες ή υποψηφίους, σύµφωνα µε τη διαδικασία που
καθορίζεται στα τεύχη διαγωνισµού, εισηγείται τον αποκλεισµό των υποψηφίων ή προσφερόντων από τη διαδικασία ανάθεσης, αξιολογεί τις υποβληθείσες προσφορές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 45 και τους όρους των τευχών διαγωνισµού, εισηγείται την απόρριψη
προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσµάτων της
διαδικασίας ανάθεσης, τη σταδιακή αποδέσµευση των
εγγυήσεων συµµετοχής, τη µαταίωση της διαδικασίας ανάθεσης και γνωµοδοτεί για κάθε άλλο θέµα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.
β) Επιτροπή εκδίκασης προσφυγών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 60, αποτελούµενη από πρόσωπα, τα
οποία είναι διάφορα από τα µέλη των υπό στοιχείο α΄ επιτροπών.
7. Τα όργανα της παραγράφου 6 συγκροτούνται µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα για τη διενέργεια διαδικασίας ανάθεσης συγκεκριµένης σύµβασης παραχώρησης που προτίθεται να συνάψει
η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας.
8. Τα όργανα της παραγράφου 6 που συγκροτούνται
από αναθέτουσα αρχή ή σε αναθέτοντα φορέα όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α΄ του άρθρου 4 και αποτελούνται από πέντε (5) υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα ή άλλου φορέα
που ασκεί εποπτεία επ’ αυτών µε νοµική, τεχνική ή χρηµατοοικονοµική εξειδίκευση, καθώς και τους αναπληρωτές τους. Αν η σύµβαση παραχώρησης συνάπτεται για
λογαριασµό φορέα άλλον από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα, ένα από αυτά τα µέλη προέρχεται από το φορέα αυτόν.
9. Τα όργανα της παραγράφου 6 που συγκροτούνται
από αναθέτοντα φορέα όπως ορίζεται στην παράγραφο
1 στοιχείο β΄ ή γ΄ του άρθρου 44 αποτελούνται από υπάλληλους του αναθέτοντος φορέα ή τρίτα πρόσωπα
που διαθέτουν τη νοµική, τεχνική ή χρηµατοοικονοµική
εξειδίκευση και επαγγελµατική εµπειρία.
10. Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς
δύνανται να συγκροτούν κατά περίπτωση και έκτακτες
επιτροπές ή οµάδες εργασίας για την αντιµετώπιση ειδικών θεµάτων αφορώντων στις διαδικασίες ανάθεσης,
καρά παρέκκλιση των οριζοµένων στις παραγράφους 8
και 9.
11. Σε περίπτωση που η σύµβαση παραχώρησης υλοποιείται ως σύµπραξη δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα του ν.
3389/2005, ένα από τα µέλη των οργάνων των παραγράφων 8 ή 9 υποδεικνύεται από την Ειδική Γραµµατεία
Συµπράξεων Δηµόσιου-Ιδιωτικού Τοµέα του Υπουργείου
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.
12. Ως γνωµοδοτικά όργανα στο στάδιο της εκτέλεσης της σύµβασης παραχώρησης µπορούν να ορίζονται
συλλογικά όργανα κατά τα οριζόµενα στις προηγούµενες παραγράφους ή/και οργανωτικές µονάδες ενταγµένες στη διοικητική δοµή της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, που ορίζονται µε απόφασή του. Ενδεικτικά, τα όργανα αυτά µπορούν να εισηγούνται για όλα τα θέµατα µελετών που εκπονούνται κατά τη διάρκεια της σύµβασης παραχώρησης, να γνωµοδοτούν επί

συµβατικών όρων που αφορούν τη διαχείριση των συµβάσεων, να γνωµοδοτούν επί των χρηµατοδοτικών σχεδίων που υποβάλει ο παραχωρησιούχος σε κάθε στάδιο
εξέλιξης της σύµβασης, να γνωµοδοτούν επί της οικονοµικής βιωσιµότητας των συµβάσεων σε κάθε στάδιο εξέλιξής τους, να γνωµοδοτούν ή εισηγούνται επί της παραλαβής του 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 να παρακολουθούν και να ελέγχουν την
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων που περιλαµβάνονται στα Συµβατικά Τεύχη και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του παραχωρησιούχου και να εισηγούνται
τη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης
των ως άνω όρων.
13. Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου από αναθέτουσες
αρχές ή αναθέτοντες φορείς, που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του ν. 2690/1999, εφαρµόζονται οι σχετικές
διατάξεις του νόµου αυτού.
Άρθρο 68
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται οι διατάξεις:
α) των άρθρων 14 και 67 έως 76 του π.δ. 60/2007
(Α΄64),
β) του άρθρου 18 του π.δ. 59/2007 (Α΄63) και
γ) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος ή ρυθµίζει τα θέµατα
αυτά µε άλλον τρόπο.
Άρθρο 69
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται
στις συµβάσεις παραχώρησης των οποίων η διαδικασία
ανάθεσης εκκινεί µετά την έναρξη ισχύος αυτού.
2. Διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων παραχώρησης
που εκκίνησαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου συνεχίζουν να διενεργούνται και ολοκληρώνονται βάσει των όρων των τευχών διαγωνισµού και των
διατάξεων που ίσχυαν κατά το χρόνο έναρξης της διαδικασίας ανάθεσης της σύµβασης παραχώρησης.
3. Ο χρόνος εκκίνησης της διαδικασίας ανάθεσης της
παραγράφου 1 καθορίζεται βάσει της διάταξης του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος.
4. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2, το άρθρο 63 επί του παρόντος διέπει τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται µετά την έναρξη ισχύος του.
5. Συµβάσεις παραχώρησης που συνήφθησαν πριν
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου συνεχίζουν να
εκτελούνται, σύµφωνα µε τους όρους των εγγράφων
της σύµβασης παραχώρησης και τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο της σύναψής τους.
6. Ζητήµατα που άπτονται της εκτέλεσης συµβάσεων
παραχώρησης που συνήφθησαν πριν την έναρξη του παρόντος νόµου και δεν έχουν ρυθµιστεί σύµφωνα µε την
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προηγούµενη παράγραφο, µπορούν να ρυθµίζονται µε
νεότερη κοινή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Άρθρο 70
Παραρτήµατα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
του παρόντος νόµου τα Παραρτήµατα Ι έως ΧΙ της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ.
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Άρθρο 71
Η προβλεπόµενη από τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ.
2 του ν. 4313/2014 (Α΄261), όπως ισχύει, προθεσµία για
την υποβολή δήλωσης των κεραιοσυστηµάτων των ραδιοφωνικών σταθµών, καθώς και η προβλεπόµενη από
τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του ν. 4155/2013
(Α΄120), όπως ισχύει, προθεσµία για την υποβολή δήλωσης για την χορήγηση βεβαίωσης χρήσης δευτερεύουσας θέσης εκποµπής, παρατείνονται από τη λήξη τους
µέχρι τις 31.12.2016. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων η παράταση του προηγούµενου εδαφίου δύναται να παραταθεί επιπλέον για
ανώτατο διάστηµα έως 12 µήνες.
Άρθρο 72
«Τα δικαιώµατα που ασκούνται και εκχωρήθηκαν στη
ζώνη των 24,5-26,5 GHz βάσει της υπ’ αριθµ.
47018/3149/28.7.2000 (Β΄971) απόφασης του Υπουργού
Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ' αριθµ. 29913/1196/30.5.2006 (Β΄711) όµοια, όπως ισχύει, παρατείνονται µε τους ισχύοντες όρους, από τη λήξη τους αυτοδικαίως ανά µήνα και µέχρι
την ολοκλήρωση του διαγωνισµού και την εκ νέου χορήγησή τους σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται
από την κείµενη νοµοθεσία, χωρίς η παράταση να µπορεί
σε οποιαδήποτε περίπτωση να υπερβεί το χρονικό διάστηµα των δεκαοκτώ (18) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος. Η παράταση αφορά στο σύνολο ή στο µέρος του φάσµατος που χορηγήθηκε σε κάθε δικαιούχο,
εφόσον αυτό είναι πολλαπλάσιο του τµήµατος 2X28
MHz. Τα τέλη χρήσης φάσµατος προκαταβάλλονται µηνιαίως στην ΕΕΤΤ µε τους ισχύοντες όρους.
Τα µηνιαία τέλη χρήσης φάσµατος για κάθε τµήµα
2X28 ΜΗz ανέρχονται σε ποσό ίσο µε αυτό που αντιστοιχεί στα τέλη που κατέβαλε ο κάθε δικαιούχος για το
δικαίωµα που του χορηγήθηκε, προσαρµοσµένο αναλογικά σε διάρκεια ενός (1) µηνός. Η διάταξη ισχύει για κάθε δικαιούχο από την ηµεροµηνία λήξης των εκχωρηθέντων ως άνω δικαιωµάτων.»
Άρθρο 73
Σχολές εκπαίδευσης
και εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών
1. Στο Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων
αναπτύσσεται Πληροφοριακό Σύστηµα για τη λειτουργία σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών και επαγγελµατιών οδηγών και των Υπηρεσιών Μεταφορών και
Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας. Με το σύστηµα αυτό γίνεται η µηχανογράφηση όλων των λειτουργιών και διαδικασιών των σχολών και κέντρων παροχής εκπαιδευτικού έργου που αδειοδοτούνται από τις
αρµόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των
Περιφερειών της Χώρας. Συγκεκριµένα το σύστηµα αφορά τις Σχολές Οδηγών, τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕΘΕΥΟ), τις Σχολές/Κέντρα
ΠΕΙ, τις Σχολές Επαγγελµατικής Κατάρτισης Οδηγών Οχηµάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εµπορευµάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ), τις Σχολές Επαγγελµατικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) και τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας. Με απόφαση

του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας του
πληροφοριακού συστήµατος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτοµέρεια.
Στις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης των σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών και επαγγελµατιών οδηγών,
µε τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του
Πληροφοριακού Συστήµατος, δύναται να επιβάλλεται η
διοικητική κύρωση της προσωρινής απενεργοποίησης
των κωδικών πρόσβασης του χρήστη για την εισαγωγή
των απαιτούµενων δεδοµένων στο Πληροφορικό Σύστηµα από πέντε (5) έως εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες. Αρµόδιο όργανο επιβολής των διοικητικών κυρώσεων, είναι το ίδιο όργανο της Περιφερειακής Ενότητας
της Χώρας που έχει εγκρίνει τη λειτουργία των σχολών
εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών και επαγγελµατιών οδηγών. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτοµέρεια για την επιβολή της ανωτέρω διοικητικής κύρωσης.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος το ασυµβίβαστο της άσκησης του επαγγέλµατος του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, όπως προβλέπεται στη διάταξη της
περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 208/2002
(Α΄194) σε συνδυασµό µε τη διάταξη της περίπτωσης β΄
της παρ. 6 του άρθρου 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας κ.ν. 2696/1999 (Α΄57), όπως ισχύει, εφαρµόζεται
καθολικά σε όλους τους υπαλλήλους και το προσωπικό
µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας του Δηµοσίου και των
ΝΠΔΔ και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός
καθορίζεται µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄65), όπως ισχύει, καθώς και
στους συνταξιούχους αυτών .
3. Η παρ. 6 του άρθρου 19 του π.δ. 208/2002 (Α΄194)
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Άδειες/Βεβαιώσεις άσκησης επαγγέλµατος εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών που έχουν χορηγηθεί ή ανανεωθεί, είτε µε προηγούµενες του παρόντος διατάξεις
είτε µε τις διατάξεις του παρόντος, σε υπάλληλους του
δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός καθορίζεται µε τις διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄65), όπως ισχύει, καθώς και σε συνταξιούχους αυτών, λήγουν αυτοδίκαια
δύο µήνες µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.»
4. Καταργούνται το δεύτερο και τρίτο εδάφιο του εδαφίου β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 208/2002
(Α΄194), τα οποία είχαν προστεθεί µε τις διατάξεις του
άρθρου 2 του π.δ. 337/2003 (Α΄291).
Άρθρο 74
Ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών
1. Η παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 155/2013 (Α΄ 120), αντικαθίσταται ως εξής:
«3α. Η αµοιβή των γιατρών των κρατικών νοσηλευτικών ιδρυµάτων ή κρατικών κέντρων υγείας που στο
πλαίσιο της ολοήµερης λειτουργίας τους (απογευµατινά
ραντεβού) διενεργούν την ιατρική εξέταση υποψηφίου
οδηγού ή οδηγού καθορίζεται µε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Υγείας. Έως την έκδοση της ως άνω
απόφασης οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν την αµοιβή
που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις.
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β. Η αµοιβή που καταβάλλεται στους ιδιώτες γιατρούς
που διενεργούν την ιατρική εξέταση υποψηφίου οδηγού
ή οδηγού, είναι ίση µε το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως
κατώτατο όριο αµοιβής των συµβεβληµένων µε το Δηµόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο τους.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του
π.δ. 51/2012 (Α΄ 101), όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 17 του ν. 4233/2014 (Α΄ 22) καταργείται.
3. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 11 του
π.δ. 51/2012 (Α΄ 101), αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Η πλήρωση των ελάχιστων προδιαγραφών της παραγράφου 1 διαπιστώνεται από τους γιατρούς των ειδικοτήτων του Παραρτήµατος III, κατά περίπτωση.
3. Σε περίπτωση µείωσης της σωµατικής ή διανοητικής ικανότητας για οδήγηση, ο κάτοχος της άδειας οδήγησης υποχρεούται σε ιατρική εξέταση. Για το σκοπό αυτό, αφαιρείται η άδεια οδήγησης από την αρµόδια υπηρεσία και ο κάτοχός της παραπέµπεται σε Ιατρική Εξέταση για τη διαπίστωση πλήρωσης των ελάχιστων απαιτούµενων προδιαγραφών του Παραρτήµατος III. Εφόσον ο
ενδιαφερόµενος κριθεί:
α. «ΙΚΑΝΟΣ», του επιστρέφεται η άδεια οδήγησης ή,
εφόσον είναι απαραίτητη η αναγραφή τυχόν απαιτούµενων περιορισµών, χορηγείται νέο έντυπο,
β. «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ», δεν µπορεί να εξεταστεί εκ νέου αν
δεν παρέλθει χρονικό διάστηµα ενός έτους από την ηµεροµηνία εξέτασής του. Εφόσον παρέλθει χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία της πρώτης εξέτασης που κρίθηκε µη ικανός, χωρίς εν τω µεταξύ ο
ενδιαφερόµενος να ανακτήσει τις ελάχιστες απαιτούµενες προδιαγραφές του Παραρτήµατος III, η άδεια αφαιρείται οριστικά και ακυρώνεται µε απόφαση της οικείας
Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.»
4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 17 του
π.δ. 51/2012 (Α΄ 101), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Αυτός που υπογράφει και σφραγίζει πιστοποιητικό
υγείας υποψηφίου οδηγού ή οδηγού, µε τη σφραγίδα
γιατρού, ενώ δεν έχει την αρµοδιότητα αυτή, τιµωρείται
µε τις ποινές του άρθρου 216 του Ποινικού Κώδικα.»
5. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 17 του
π.δ. 51/2012 (Α΄ 101), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Γιατρός ο οποίος χορηγεί πιστοποιητικό υγείας µε
την ένδειξη «ΙΚΑΝΟΣ», ενώ ο υποψήφιος οδηγός ή οδηγός δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτούµενες προδιαγραφές σωµατικής και διανοητικής ικανότητας του Παραρτήµατος III, τιµωρείται µε τις ποινές του άρθρου 217 του
Ποινικού Κώδικα. Παράλληλα και ανεξάρτητα από την
ποινή αυτή, καταγγέλλεται, από την αρµόδια Υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών, η σύµβασή του. Ο συγκεκριµένος γιατρός δεν δικαιούται πλέον να συµβληθεί µε
καµία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών για διενέργεια ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών.
5. Η σύµβαση γιατρού για τη διενέργεια ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών, ο οποίος αρνείται την παροχή υπηρεσιών ή απαιτεί τη λήψη πρόσθετης
ιατρικής αµοιβής, καταγγέλλεται από την αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποκλείεται δε η
σύναψη νέας συµβάσεως από αυτόν πριν την παρέλευση
ενός έτους από την καταγγελία.»

6. Το Παράρτηµα III «ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» του π.δ. 51/2012 (Α΄101) όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
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7. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, 3, 4,
5 και 6 του παρόντος άρθρου άρχεται τρεις (3) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της
Κυβέρνησης.
Άρθρο 75
Τροποποιήσεις του ν. 4404/2016 «Για την κύρωση
της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και
κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της από 13ης
Φεβρουάριου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ
Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 126)
1. Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4404/2016 (Α΄126) αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος της ως εξής:
«Ειδικότερες τεχνικές λεπτοµέρειες για το άνοιγµα,
κλείσιµο, την κίνηση και εν γένει λειτουργία των κατά τα
ανωτέρω κοινών λογαριασµών, καθώς και τη ρύθµιση ζητηµάτων µεταξύ των συνδικαιούχων, προσδιορίζονται σε
έγγραφη σύµβαση των συνδικαιούχων µε την Τράπεζα
της Ελλάδος. Στη σύµβαση αυτή επιτρέπεται να συµβάλλεται ως περαιτέρω συµβαλλόµενος πιστωτικό ίδρυµα,
το οποίο οι συνδικαιούχοι του κοινού λογαριασµού ορίζουν ως κοινό τους εκπρόσωπο για την κίνηση του λογαριασµού και την εκπροσώπησή τους έναντι της Τράπεζας
της Ελλάδος, µε όρους που εξειδικεύονται συµβατικά.»
2. Η παρ. 9 του άρθρου 15 του ν. 4404/2016 (Α΄126) αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος της ως εξής:
«9. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 55 του
ν. 4331/2015 (Α΄ 69), όπως αντικαταστάθηκαν µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 16 της από 30.12.2015
ΠΝΠ (Α΄184), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 4366/2016 (Α΄
18) άρθρο δεύτερο, διατηρούνται σε ισχύ µέχρι
31.12.2016.»
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν. 4404/2016 (Α΄ 126) αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος του, ως εξής:
«1. Αποδοχές, οι οποίες οφείλονται σε εργαζόµενους
των Οργανισµών Λιµένων Α.Ε., λόγω υπερωριακής, νυκτερινής και Κυριακών ή εξαιρέσιµων ηµερών εργασίας,
που παρασχέθηκε το έτος 2014, πριν την έναρξη ισχύος
του άρθρου 176 του ν. 4261/2014 (Α΄107), καταβάλλονται από τον οικείο Οργανισµό Λιµένα Α.Ε., µε αντίστοιχη επιβάρυνση του προϋπολογισµού του για το έτος
2016.»
4. Η παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4404/2016 (Α΄126) αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος της, ως εξής:
«2α. Από την έκδοση του παρόντος νόµου και µε την
επιφύλαξη διαφορετικής ειδικής ρύθµισής του, ανακαλούνται, καταργούνται ή στερούνται ισχύος: (α) διατάξεις νόµων µε ειδική εφαρµογή στην «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.» και/ή στον Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, υπό τη µορφή της προκατόχου νοµικής οντότητας
δηµοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), στο βαθµό που απονέµουν
αρµοδιότητα στο Διοικητικό Συµβούλιο του/της «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς» να υιοθετεί, να εισάγει, να θεσπίζει, να εκδίδει, να καθιερώνει ή να τροποποιεί κανονιστικές διατάξεις και κανονισµούς λειτουργίας, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, των διατάξεων του άρ-

θρου 4 και του άρθρου 21, παρ. 2 του α.ν. 1559/1950, όπως ισχύει,
(β) διατάξεις νόµων, στο µέτρο που είναι ασυµβίβαστες µε τις διατάξεις της Σύµβασης Παραχώρησης (συµπεριλαµβανοµένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της
κατανοµής λειτουργιών και ευθυνών που προβλέπεται
στο άρθρο 11 αυτής) και/ή στον παρόντα νόµο, (γ) διατάξεις νόµων (είτε αυτές εισάγουν προϋποθέσεις είτε καθιερώνουν εξαιρέσεις από εφαρµοστέες προϋποθέσεις),
στο µέτρο που εφαρµόζονται στην «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.» ή/και στο Λιµένα Πειραιά, αλλά όχι
σε µία ή περισσότερες συγκρίσιµες επιχειρήσεις ή/και
συγκρίσιµους λιµένες, εκτός κι αν οι διατάξεις αυτές, όπως εφαρµόζονται στο Λιµένα Πειραιά, δεν είναι αντίθετες µε συγκεκριµένη διάταξη της Σύµβασης Παραχώρησης, (δ) διατάξεις νόµων, στο µέτρο που είναι ασύµβατες
µε τον έλεγχο της «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.»
από ιδιωτικό οικονοµικό φορέα, συµπεριλαµβανοµένων,
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας σχετικά µε το «δηµόσιο τοµέα», τις
«επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας» ή/και εκείνα τα νοµικά
πρόσωπα που ελέγχονται έµµεσα ή άµεσα από το Ελληνικό Δηµόσιο (εφόσον δεν εφαρµόζονται και σε άλλα
νοµικά πρόσωπα), (ε) διατάξεις νόµων που απονέµουν
στην «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.» οποιαδήποτε
από τις αρµοδιότητες που απαριθµούνται στο άρθρο 6
του παρόντος νόµου, ή/και (στ) εκτελεστικοί κανόνες ή
κανονισµοί λειτουργίας που έχουν εκδοθεί από τα αρµόδια όργανα της «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε»
και/ή τον Οργανισµό Λιµένος Πειραιώς, στο µέτρο που
έλκουν την ισχύ τους από οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες διατάξεις.
2β. Η ως άνω παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται στους
κανόνες και στους κανονισµούς στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 1.7(γ) της κυρούµενης Σύµβασης Παραχώρησης, για τη χρονική περίοδο και υπό τις προϋποθέσεις που προσδιορίζονται ειδικότερα στη Σύµβαση Παραχώρησης. Επιπλέον, η «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς
Α.Ε.» µπορεί ανά πάσα στιγµή να υιοθετεί, να τροποποιεί και να εφαρµόζει δεσµευτικούς εταιρικούς κανόνες
και κανονισµούς που θα ισχύουν για την ίδια, στο βαθµό
που αυτό είναι ειδικότερα αναγκαίο από τη Σύµβαση Παραχώρησης ή/και επιτρέπεται υπό την εφαρµοστέα κείµενη νοµοθεσία, για ζητήµατα που αφορούν, µεταξύ άλλων, τις εσωτερικές πτυχές της οργάνωσης, της δοµής,
των υπηρεσιών και των λειτουργιών της.
2γ. Από τη δηµοσίευση του παρόντος, η «Οργανισµός
Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.» θα έχει το δικαίωµα να ασκεί αποκλειστικά και µόνο τις εξουσίες και τις αρµοδιότητες
που προβλέπονται ειδικότερα στη Σύµβαση Παραχώρησης.»
Άρθρο 76
Η περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 14Γ του
ν. 3429/2005 (Α΄314) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Η κάλυψη και καταβολή του αρχικού µετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου των νέων εταιρειών που ιδρύονται µε τη διάσπαση α-
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παλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήµου υπέρ του Δηµοσίου και τρίτων, περιλαµβανοµένου
του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων. Οι διατάξεις του
άρθρου 14 του ν. 2303/1995 (Α΄80), καθώς και του άρθρου 12 του ν. 2469/1997 (Α΄38) ισχύουν και για τις νέες
εταιρείες που ιδρύονται µε τη διάσπαση. Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται και για χρέη της εταιρείας που διασπάται, τα οποία είχαν δηµιουργηθεί κατά το, προ της
συστάσεως των νέων επωφελούµενων εταιρειών που ιδρύονται µε τη διάσπαση, χρονικό διάστηµα και δεν είχαν προηγουµένως κεφαλαιοποιηθεί. Μη ληξιπρόθεσµα,
εγγυηµένα οµολογιακά δάνεια των εταιρειών που ιδρύονται µε τη διάσπαση της Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα
Α.Β.Ε.Ε. από το Ελληνικό Δηµόσιο, δύνανται να κεφαλαιοποιηθούν στην ονοµαστική τους αξία, σύµφωνα και
µε τα οριζόµενα στην παρούσα παράγραφο.»
Άρθρο 77
Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21 του
ν. 2190/1994 (Α΄ 28) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Τα ως άνω ισχύουν και για το τεχνικό προσωπικό που
απασχολείται από την Ε.Α.Β. Α.Ε. για την υλοποίηση
συµβάσεων έργου διάρκειας έως πέντε (5) ετών που συνάπτονται µεταξύ της εταιρείας και αλλοδαπών εταιρειών ή φορέων συνδεδεµένων µε την εθνική άµυνα και ασφάλεια του κράτους. Οι υποψήφιοι του προηγούµενου
εδαφίου κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα µε βάση τα κατωτέρω αναφερόµενα κριτήρια:
Βαθµός βασικού τίτλου σπουδών µόνο για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ:
Οι µονάδες του βασικού τίτλου σπουδών µε δύο δεκαδικά ψηφία των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ πολλαπλασιάζονται
µε τον αριθµό σαράντα (40) και εκείνες του βαθµού του
τίτλου της κατηγορίας ΔΕ µε τον αριθµό είκοσι (20).
Ως τίτλος σπουδών νοείται ο εκάστοτε απαιτούµενος
από την ανακοίνωση.
Εµπειρία :
Επτά (7) µονάδες ανά µήνα εµπειρίας και για συνολική
εµπειρία µέχρι εκατόν είκοσι (120) µήνες.
Ως εµπειρία νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας
ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα ή
άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε
το γνωστικό αντικείµενο του τίτλου σπουδών ή µε το αντικείµενο της προς πλήρωση θέσης, µετά την απόκτηση
του βασικού τίτλου σπουδών µε τον οποίο ο υποψήφιος
µετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και κατά τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος, µετά τη λήψη της άδειας.
Επί ισοβαθµίας υποψηφίων στη συνολική βαθµολογία
προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες
στο κριτήριο 1 της παραγράφου 11Α του παρόντος άρθρου και, αν αυτές συµπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο κριτήριο 2 και ούτω καθ’ εξής.»

Άρθρο 78
Παραχώρηση κατά χρήση στην Περιφέρεια Αττικής
εκτάσεων, µετά των υφιστάµενων κτισµάτων και
εγκαταστάσεων, στη θέση του Φαληρικού Όρµου
Στο άρθρο 16 του ν. 4146/2013 (Α΄90), όπως ισχύει,
προστίθεται παράγραφος 3Α, η οποία έχει ως εξής:
«3Α. α) Παραχωρείται κατά χρήση στο Ν.Π.Δ.Δ. µε την
επωνυµία «Περιφέρεια Αττικής», χωρίς αντάλλαγµα, για
σαράντα (40) έτη, προς αξιοποίηση, διαχείριση και εκµετάλλευση, έκταση εµβαδού 487.393 τ.µ., µετά των υφιστάµενων κτισµάτων και εγκαταστάσεων, η οποία αποτελεί τµήµα δηµόσιας έκτασης ευρισκόµενη στη θέση
του Φαληρικού Όρµου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 9
παρ. 1 εδάφιο ιγ΄ του ν. 3342/2005 και εµφαίνεται στο
συνηµµένο από 7.3.2005 διάγραµµα (Α΄131). Συγκεκριµένα, παραχωρούνται η Ζώνη Α1 του ως άνω διαγράµµατος, επιφανείας 240.300 τ.µ., που αφορά στη Ζώνη I του
προεδρικού διατάγµατος της 26ης.11.2013 «Έγκριση
προγράµµατος ολοκληρωµένης ανάπλασης του Φαληρικού Όρµου και Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων αυτού» (ΑΑΠ/443/6.12.2013), οι Ζώνες Α2
και Β1 του ως άνω διαγράµµατος, επιφανείας, αντίστοιχα, 129.600 τ.µ. και 93.300 τ.µ., µετά των υφιστάµενων
εγκαταστάσεων τους, συνολικού εµβαδού 12.973,83
τ.µ., που αφορούν στη Ζώνη II του ανωτέρω προεδρικού
διατάγµατος, καθώς και τµήµατα των Ζωνών Β2 και Γ1,
του ως άνω διαγράµµατος, οριζόµενα ως Ζώνη ΙΙΙα (επιφανείας 24.193 τ.µ.) στο σχετικό πρωτότυπο από
16.6.2016 διάγραµµα (σχέδιο 1α) σε κλίµακα 1:5000, νόµιµα θεωρηµένο, για την προσθήκη της ζώνης ΙΙΙα (Παράρτηµα I΄ του παρόντος άρθρου).
β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι όροι της παραχώρησης, και κάθε άλλη λεπτοµέρεια. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού δύναται να ανακληθεί η παραχώρηση για παράβαση των σχετικών όρων.»
Άρθρο 79
Παραχώρηση κατά χρήση στο Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής δηµοσίου ακινήτου για τη
στέγαση του Λιµεναρχείου Σύµης
1. Παραχωρείται κατά χρήση στο Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, χωρίς αντάλλαγµα, για τριάντα (30) έτη το δηµόσιο ακίνητο µε ΑΒΚ 1013 Σύµης Δωδεκανήσου, µε τα συστατικά και Παραρτήµατά του, το οποίο έχει καταγραφεί µε το από 9.6.1947 πρωτόκολλο
κατάληψης, ως δηµόσιο εκ του Ιταλικού Δηµοσίου, µε
ΚΑΕΚ 100710112000, επιφάνειας 730 τ.µ., για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Λιµεναρχείου της νήσου Σύµης του νοµού Δωδεκανήσου.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής δύναται να
ανακληθεί η ανωτέρω παραχώρηση, για παράβαση του
σκοπού της παραχώρησης και παράβαση νόµου κατά τη
χρήση του.
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Άρθρο 80
Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 (Α΄119)
Μετά την παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010, προστίθεται νέα παράγραφος 5α, ως εξής:
«5α. Σε περίπτωση παράλληλης κένωσης θέσεων µελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, που έχει ως αποτέλεσµα να µην υπάρχει η προβλεπόµενη στην παράγραφο
17 απαρτία, η πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων γίνεται
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών κατά παρέκκλιση των παραγράφων 4 και 5, ως εξής: α) στη θέση του
Διευθύνοντος Συµβούλου τοποθετείται µέλος του Γενικού Συµβουλίου του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου
2, β) στη θέση του άλλου µέλους του δευτέρου εδαφίου
της παραγράφου 3 τοποθετείται ανώτατο στέλεχος του
Ταµείου και γ) στη θέση του µέλους του τρίτου εδαφίου
της παραγράφου 3 τοποθετείται πρόσωπο που υποδεικνύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Στις ως άνω υπό
στοιχεία α΄ και β΄ θέσεις τοποθετούνται τα πρόσωπα
που προτείνει στον Υπουργό Οικονοµικών το Γενικό Συµβούλιο. Και για τις τρεις τοποθετήσεις παρέχεται η σύµφωνη γνώµη του Euro Working Group και η απλή γνώµη
της Επιτροπής Επιλογής του άρθρου 4Α, εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, άλλως
τεκµαίρεται η σιωπηρή συµφωνία τους. Οι κατά τα ανωτέρω τοποθετήσεις διαρκούν µέχρι το διορισµό των νέων µελών σύµφωνα µε τις παραγράφους 3, 4 και 5 ή την
ανάληψη των καθηκόντων τους, εφόσον αυτή έπεται
χρονικά του διορισµού τους για σπουδαίο λόγο και γίνεται εντός ευλόγου χρόνου. Κατά το διάστηµα αυτό, το
ως άνω µέλος του Γενικού Συµβουλίου συµµετέχει στις
συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωµα ψήφου. Τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής που τοποθετούνται σύµφωνα µε
την παρούσα παράγραφο λαµβάνουν κατ' επιλογήν τους
είτε τις αντίστοιχες αποδοχές των θέσεων που καταλαµβάνουν, οι οποίες προτείνονται από την Επιτροπή Επιλογής εντός του εκάστοτε υφιστάµενου εύρους αµοιβών
της παραγράφου 6 του άρθρου 4Α, στην ίδια ως άνω
προθεσµία, άλλως λαµβάνουν τις αµοιβές των προκατόχων τους είτε τις αποδοχές των κανονικών τους θέσεων
στο Ταµείο.»
Άρθρο 81
Ατοµικές συµβάσεις για υπηρεσίες καθαρισµού
και φύλαξης
1. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόµου, για τις υπηρεσίες καθαριότητας και φύλαξης των κεντρικών, αποκεντρωµένων και όλων εν γένει
των υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων, καθώς και των εποπτευόµενων φορέων αυτού, δύνανται, µε απόφαση, κατά περίπτωση, του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.), της Διοίκησης ή άλλου αρµόδιου,
κατά τις ιδρυτικές τους διατάξεις, οργάνου του φορέα,
να συνάπτονται ατοµικές συµβάσεις έργου ή µίσθωσης
έργου ή παροχής υπηρεσιών, µέχρι τις 31.12.2017, µε
φυσικά πρόσωπα που εργάζονταν ή εργάζονται αυτοπροσώπως, χωρίς να απασχολούν προσωπικό, στον καθαρισµό ή τη φύλαξη των παραπάνω υπηρεσιών του Υπουργείου και εποπτευοµένων φορέων αυτού, βάσει οποιασδήποτε έννοµης σχέσης ή σύµβασης, συναφθείσας είτε απευθείας µε το Υπουργείο και τους φορείς αυτούς είτε µε τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.

2. Τα φυσικά πρόσωπα που συνάπτουν συµβάσεις σύµφωνα µε το παρόν άρθρο υπάγονται στην ασφάλιση του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Το κόστος σύναψης των συµβάσεων αυτών
βαρύνει και εκκαθαρίζεται σε βάρος των πιστώσεων των
προϋπολογισµών του Υπουργείου ή των φορέων, κατά
περίπτωση, και πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων των
εγγεγραµµένων διαθέσιµων πιστώσεων του προϋπολογισµού τους, όπως αυτές έχουν εκτιµηθεί για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και φύλαξης.
3. Η συµφωνούµενη χρηµατική αντιπαροχή κάθε ατοµικής σύµβασης της παραγράφου 1 δεν µπορεί να υπερβαίνει τη συνολική ανά φυσικό πρόσωπο µηνιαία αµοιβή
που θα λάµβανε ένας µόνιµος υπάλληλος της αντίστοιχης κατηγορίας στον ίδιο φορέα. Στη διαµόρφωση της
παραπάνω χρηµατικής αντιπαροχής συµπεριλαµβάνονται και όλα τα αντίστοιχα προβλεπόµενα επιδόµατα,
προσαυξήσεις και αποζηµιώσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ενιαίου µισθολογίου, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Στο διαµορφούµενο κατά τον ανωτέρω τρόπο ποσό χρηµατικής αντιπαροχής δεν περιλαµβάνονται και δεν παρακρατούνται οι εργοδοτικές εισφορές, οι οποίες και υπολογίζονται, ως ποσοστό, επιπλέον στο ποσό αυτό.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων, δύνανται να ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα που αφορούν στη διαδικασία, τους όρους και σε κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετικά µε τις συµβάσεις του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 82
1. To εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του
ν. 4177/2013 (Α΄ 173) τροποποιείται ως εξής:
«Με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθµίσεων του
άρθρου 20 του παρόντος νόµου, όποιος παρεµποδίζει
τον ασκούµενο έλεγχο ή αρνείται µε οποιονδήποτε τρόπο να παραδώσει στους αρµόδιους υπαλλήλους οποιοδήποτε στοιχείο απαραίτητο για τη διεξαγωγή του ελέγχου, όπως ιδίως τα τιµολόγια αγοραπωλησίας ή άλλα έγγραφα, τιµωρείται µε φυλάκιση.»
2. Το εδάφιο α΄ της παρ. 5 του άρθρου 19 του
ν. 4177/2013 τροποποιείται ως εξής:
«Με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθµίσεων του
άρθρου 20 του παρόντος νόµου, όποιος καθ’ οιονδήποτε
τρόπο καταδολιεύει ή αλλοιώνει το µηχανολογικό ή ηλεκτρολογικό ή ηλεκτρονικό µέρος των οργάνων µέτρησης
ή το λογισµικό αυτών ή το λογισµικό κάθε συσχετιζοµένου µε το όργανο συστήµατος ή αλλοιώνει τις ενδείξεις
των οργάνων µέτρησης ή τα δεδοµένα που δέχονται ή
που παράγουν τα όργανα µέτρησης, τιµωρείται µε ποινή
φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) µηνών.»
Άρθρο 83
1. Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 20
του ν. 4177/2013 αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 20
Ειδικές κυρώσεις για µη συµµόρφωση συστηµάτων
µέτρησης/µετρητών ποσότητας καυσίµων
1.α. Στις εγκαταστάσεις για τη λειτουργία των οποίων
προβλέπεται η έκδοση άδειας εµπορίας ή/και λιανικής εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων ή/και διάθεσης βιοκαυσίµων, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο καταδολίευση ή ο ε-
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ντοπισµός ιχνών καταδολίευσης ή η αλλοίωση στο µηχανολογικό ή ηλεκτρολογικό ή ηλεκτρονικό µέρος των συστηµάτων µέτρησης/µετρητών ποσότητας καυσίµων ή
στο λογισµικό αυτών ή στο λογισµικό κάθε συσχετιζόµενου µε τους διανεµητές συστήµατος ή η αλλοίωση των
ενδείξεών τους ή αλλοίωση των δεδοµένων που δέχονται ή που παράγουν, ή η µη εγκεκριµένη τροποποίηση εξαρτηµάτων που επηρεάζουν τα µετρολογικά δεδοµένα,
τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) µηνών.
β. Επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3)
ετών, αν ο υπαίτιος διαπράττει την παράβαση αυτή κατ’
επάγγελµα ή κατά συνήθεια.
γ. Τα µέσα καταδολίευσης ή αλλοίωσης κατάσχονται
και επιβάλλεται στον λειτουργούντα την εγκατάσταση
διοικητικό πρόστιµο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000)
ευρώ για κάθε επηρεαζόµενο µετρητή.
δ. Συγχρόνως αφαιρείται υποχρεωτικά οριστικά η άδεια λειτουργίας της εν λόγω εγκατάστασης, µε απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, της πράξης χαρακτηριζόµενης ως σοβαρής παράβασης των όρων χορήγησης της
σχετικής άδειας κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 17
παρ. 6 του ν. 3054/2002 (Α΄ 230), όπως ισχύει. Για την
έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η ελεγκτική αρχή αποστέλλει το φάκελο της υπόθεσης συνοδευόµενο από
σχετική εισήγηση στην αδειοδοτούσα αρχή εντός πέντε
εργασίµων ηµερών από τη διαπίστωση τέλεσης της παράβασης.
ε. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας παρόµοιας επιχείρησης στον παραβάτη φυσικό πρόσωπο ή σε όποιον σχετίζεται µε την επιχειρησιακή εκµε-

τάλλευση της επιχείρησης, στην οποία εντοπίζεται η παραβατική συµπεριφορά σε θέση ευθύνης, ή σε σύζυγο ή
σε συγγενείς αυτού µέχρι δευτέρου βαθµού ή σε νοµικό
πρόσωπο, στο οποίο ο παραβάτης ή ο σύζυγός ή συγγενείς αυτού µέχρι δευτέρου βαθµού συµµετέχουν στη διοίκησή του µε οποιονδήποτε τρόπο ή στο εταιρικό του
κεφάλαιο κατά ποσοστό τουλάχιστον 50%, για χρονικό
διάστηµα δέκα (10) ετών από την αφαίρεση της άδειας.
2. α. Όποιος εµπορεύεται, παραχωρεί, κατασκευάζει,
εγκαθιστά ή σφραγίζει τα µέσα για τη διάπραξη του αδικήµατος της παραγράφου 1 τιµωρείται µε κάθειρξη και
µε διοικητικό πρόστιµο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
β. Όταν ο διαπράξας το ως άνω αδίκηµα λειτουργεί ως
εκπρόσωπος εξουσιοδοτηµένου συνεργείου και διαπιστωθεί εκ νέου παράβαση εντός διαστήµατος δέκα (10)
ετών από την επιβολή της κύρωσης, αφαιρείται επιπλέον
οριστικά η εξουσιοδότηση, µε απόφαση της εξουσιοδοτούσας αρχής, της πράξης χαρακτηριζόµενης ως σοβαρής παράβασης των όρων χορήγησης της σχετικής εξουσιοδότησης.
γ. Όποιος εµπορεύεται, παραχωρεί ή κατασκευάζει
συστήµατα µέτρησης/µετρητές ποσότητας καυσίµων, οι
οποίοι δεν συµµορφώνονται, ως προς τα µετρολογικά
τους χαρακτηριστικά, µε το ισχύον εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο εκατό χιλιάδων
(100.000) ευρώ.
3.α. Ειδικά, εάν κατά τη διενέργεια ελέγχου από τα
αρµόδια όργανα διαπιστωθεί σφάλµα συστήµατος µέτρησης/µετρητή καυσίµων που κατά τις κατωτέρω διακρίσεις βρίσκεται εντός ή υπερβαίνει τα κατωτέρω όρια,
επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:
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β. Στις περιπτώσεις 3α και 3β του παραπάνω πίνακα αφαιρείται επιπλέον η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης, στην οποία εντοπίζεται η παραβατική συµπεριφορά,
µε τη διαδικασία της παρ. 1δ και τους περιορισµούς ως
προς τη χορήγηση άδειας ή νέας άδειας της παραγράφου 1ε του παρόντος άρθρου.
γ. Στις περιπτώσεις 2α και 2β του παραπάνω πίνακα, όταν, εντός διαστήµατος τριών (3) ετών από την επιβολή
της κύρωσης, διαπιστωθεί εκ νέου παράβαση, αφαιρείται
η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης, στην οποία εντοπίζεται η παραβατική συµπεριφορά, µε τη διαδικασία
που προβλέπεται στην παράγραφο 1δ και τους περιορισµούς ως προς τη χορήγηση άδειας ή νέας άδειας της
παραγράφου 1ε του παρόντος άρθρου.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 20 του
ν. 4177/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για τη διαπίστωση των παραβάσεων που παρόντος
άρθρου, ο έλεγχος µπορεί να διενεργείται και µε ειδικά
µετασκευασµένο για το σκοπό αυτόν αυτοκινούµενο όχηµα µε συµβατικές πινακίδες κυκλοφορίας, χωρίς
προηγούµενη γνωστοποίηση στον ελεγχόµενο.»
Άρθρο 84
Παράταση προθεσµίας
1. Η προθεσµία που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της
παρ. 9 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α΄312) παρατείνεται µέχρι και τις 30.11.2016.
2. Τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο ισχύουν από 29.7.2016.
Άρθρο 85
Η παρ. 3 του άρθρου 17 του π.δ. 246/2006 τροποποιείται ως εξής:
«3. Το πρόστιµο υπολογίζεται επί του συνόλου των κατά το χρόνο εκδόσεως της πειθαρχικής απόφασης τακτικών αποδοχών του εργαζοµένου ή του µερίσµατος αντίστοιχα για τους αυτοαπασχολούµενους οδηγούς - µετόχους, τα δε εκ των προστίµων εισπραττόµενα ποσά απο-

δίδονται στον κλάδο «Ενιαίο Λογαριασµό για την Εφαρµογή Κοινωνικών Πολιτικών» του ΟΑΕΔ, αποδεικτικό δε
της κατάθεσης κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δεκαπέντε (15) ηµερών στην Οµοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας.»
Άρθρο 86
Το µαθητικό επίδοµα που χορηγείται σύµφωνα µε άρθρο 27, παρ. 3 του ν. 3016/2002, δεν κατάσχεται, χορηγείται ολόκληρο χωρίς καµία κράτηση υπέρ του Δηµοσίου ή τρίτου και δεν υπόκειται σε φορολογία.
Άρθρο 87
Επειδή σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα 100, «Το
Τµήµα που προκύπτει από τη συγχώνευση έχει το γνωστικό αντικείµενο των συγχωνευόµενών Τµηµάτων», για
λόγους διευκόλυνσης της ολοκλήρωσης των σπουδών
των σπουδαστών του Τµήµατος Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ
Λαµίας, που συγχωνεύθηκε, δηµιουργώντας το Τµήµα Ηλεκτρολογίας της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, οι
σπουδαστές από τη δηµοσίευση του νόµου, δύνανται να
παρακολουθούν και να δίνουν τις προβλεπόµενες εξετάσεις θεωρητικών και εργαστηριακών µαθηµάτων, στο
Τµήµα Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στη
Χαλκίδα, όπως προέκυψε µετά την εν λόγω συγχώνευση.
Άρθρο 88
Στο ν. 4361/2016 στο τέλος της υποπαραγράφου 2 της
παραγράφου Α΄ του άρθρου 32, προστίθεται εδάφιο ως
ακολούθως:
«Κατασχέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυµάτων που έχουν επιβληθεί σε βάρος της ΝΒΕΕ Α.Ε. έως την 27η Ιουλίου 2016, αίρονται αυτοδικαίως.»
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Άρθρο 89
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις αυτού.
Αθήνα,

2016
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