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Πρωτ.
Αριθ.
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΟΔ΄, 2 Αυγούστου 2016,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 1
Αντικείµενο - Πεδίο Εφαρµογής
1. Οι διατάξεις του παρόντος αποτελούν προσαρµογή
της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις: α) της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά µε
τις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων και την
κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (L94), όπως διορθώθηκε (L135/24.5.2016), β) της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µε τις προµήθειες φορέων,
που δραστηριοποιούνται στους τοµείς του ύδατος, της
ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών και την κατάργηση Οδηγίας 2004/17/ΕΚ και γ)
της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 και της 92/13/ΕΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992, όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Δεκεµβρίου 2007 και τα άρθρα 46 και
47 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ.
2. Ο παρών νόµος θεσπίζει κανόνες: α) για τις διαδικασίες προγραµµατισµού και σύναψης δηµοσίων συµβάσεων και διαγωνισµών µελετών που υπάγονται στο πεδίο
εφαρµογής του Βιβλίου Ι (άρθρα 2 έως 221), β) για τις
διαδικασίες προγραµµατισµού και σύναψης συµβάσεων
και διαγωνισµών µελετών που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 2 και 222 έως 338), γ)
για τη διακυβέρνηση, οι οποίοι εφαρµόζονται, σύµφωνα
µε το Βιβλίο ΙΙΙ (άρθρα 339 έως 344), από τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς και δ) για την

έννοµη προστασία κατά τη σύναψη συµβάσεων που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345
έως 374). Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται, µε
την επιφύλαξη των παραγράφων 3 έως 7, σε όλες τις
συµβάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄, ανεξαρτήτως είδους και εκτιµώµενης αξίας αυτών, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιµέρους διατάξεις αυτού.
3. Οι διατάξεις των άρθρων 116 έως 128 εφαρµόζονται
αποκλειστικά στις συµβάσεις των περιπτώσεων α΄και β΄
της παραγράφου 2 µε εκτιµώµενη αξία κάτω των ορίων
των άρθρων 5 και 235 αντίστοιχα.
4. Οι διατάξεις των άρθρων 134 έως 181 εφαρµόζονται
στην εκτέλεση συµβάσεων έργων των περιπτώσεων α΄
και β΄ της παραγράφου 2, συµπληρωµατικά προς τις διατάξεις του Κεφαλαίου I του Μέρους Β΄ του Βιβλίου Ι (άρθρα 129 έως 133) και του Μέρους Β΄ του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 335 έως 338).
5. Οι διατάξεις των άρθρων 182 έως 199 εφαρµόζονται
στην εκτέλεση συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου
2, συµπληρωµατικά προς τις διατάξεις του Κεφαλαίου I
του Μέρους Β΄ του Βιβλίου Ι (άρθρα 129 έως 133) και
του Μέρους Β΄ του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 335 έως 338).
6. Οι διατάξεις των άρθρων 200 έως 220 εφαρµόζονται
στην εκτέλεση συµβάσεων προµηθειών και γενικών υπηρεσιών των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2,
συµπληρωµατικά προς τις διατάξεις του Κεφαλαίου I του
Μέρους Β΄ του Βιβλίου Ι (άρθρα 129 έως 133) και του
Μέρους Β΄ του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 335 έως 338).
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7. Κατά τη σύναψη συµβάσεων των περιπτώσεων α΄
και β΄ της παραγράφου 2, που υλοποιούνται ως Συµπράξεις Δηµόσιου-Ιδιωτικού Τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), σύµφωνα µε το
ν. 3389/2005 (Α΄ 232) δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2, της παραγράφου 7
του άρθρου 4, των εδαφίων β΄ και γ΄ της παραγράφου 7
του άρθρου 6, των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 14,
των εδαφίων δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19, της παραγράφου 10 του άρθρου 39, του άρθρου
44, των παραγράφων 6 έως 8 του άρθρου 45, τα άρθρα 49
έως 53, των παραγράφων 7 έως 9 του άρθρου 54, της
παρ. 5 του άρθρου 57, των άρθρων 68, 72, 76 και 77, των
στοιχείων ε΄ έως στ΄ της παραράφου 2 και των παραγράφων 4, 5, 6 και 11 έως 16 του άρθρου 86, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 87, της παραγράφου 6 του άρθρου 88, των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 90, των
στοιχείων α΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
91, των άρθρων 92 έως 100, 103 έως 105, των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 106, των παραγράφων 5 και 6 του
άρθρου 118, της παραγράφου 3 του άρθρου 123, των άρθρων 124 έως 126, 128 έως 129, της παραγράφου 2 του
άρθρου 133, των άρθρων 134 έως 220, των παραγράφων
8 έως 11 του άρθρου 221, του άρθρου 281, της παραγράφου 7 του άρθρου 282, των άρθρων 298 και 302, της παραγράφου 7 του άρθρου 313, των άρθρων 315 και 316,
της παραγράφου 7 του άρθρου 317, καθώς και του άρθρου 334. Κατά τη σύναψη των συµβάσεων αυτών εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι διατάξεις του ν. 3389/2005.
Άρθρο 2
Ορισµοί
(άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β΄ της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρµόζονται οι ακόλουθοι ορισµοί:
1) α) ως «αναθέτουσες αρχές» νοούνται το κράτος, οι
αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισµοί δηµοσίου
δικαίου ή οι ενώσεις µιας ή περισσότερων από αυτές τις
αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου και οι αναθέτουσες αρχές κατά
την έννοια του άρθρου 223 και β) ως «αναθέτοντες φορείς» νοούνται οι αναθέτοντες φορείς κατά την έννοια
του άρθρου 224,
2) ως «κεντρικές κυβερνητικές αρχές (ΚΑΑ)», νοούνται οι αναθέτουσες αρχές που περιλαµβάνονται στο
Παράρτηµα I του Προσαρτήµατος Α΄ και, εφόσον έχουν
επέλθει διορθώσεις ή τροποποιήσεις, οι φορείς που τις
έχουν διαδεχθεί,
3) ως «µη κεντρικές αναθέτουσες αρχές» νοούνται όλες οι αναθέτουσες αρχές που δεν είναι κεντρικές κυβερνητικές αρχές,
4) ως «οργανισµοί δηµοσίου δικαίου» νοούνται οι οργανισµοί που έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α)
έχουν συσταθεί για το συγκεκριµένο σκοπό της κάλυψης
αναγκών γενικού συµφέροντος, που δεν έχουν βιοµηχανικό ή εµπορικό χαρακτήρα, β) έχουν νοµική προσωπικότητα και γ) χρηµατοδοτούνται, κατά το µεγαλύτερο µέρος, από τις κρατικές αρχές, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου ή η διαχείριση των οποίων υπόκειται σε έλεγχο ασκούµενο από

τους οργανισµούς αυτούς ή έχουν διοικητικό, διευθυντικό ή εποπτικό συµβούλιο, του οποίου περισσότερο από
το ήµισυ των µελών διορίζεται από τις κρατικές αρχές,
τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή από άλλους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου,
5) ως «δηµόσιες συµβάσεις» και ως «συµβάσεις έργων, υπηρεσιών και προµηθειών» νοούνται οι συµβάσεις
εξ επαχθούς αιτίας οι οποίες συνάπτονται γραπτώς µεταξύ ενός ή περισσότερων οικονοµικών φορέων και µιας
ή ενός ή περισσότερων αναθετουσών αρχών/ αναθετόντων φορέων, αντίστοιχα, και έχουν ως αντικείµενο την
εκτέλεση έργων, την προµήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών,
6) ως «δηµόσιες συµβάσεις έργων» και ως «συµβάσεις
έργων» νοούνται οι συµβάσεις που έχουν ως αντικείµενο, ένα από τα κάτωθι: α) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη
µελέτη και την εκτέλεση εργασιών που αφορούν µία από
τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτηµα II
του Προσαρτήµατος Α΄ και στο Παράρτηµα Ι του Προσαρτήµατος Β΄, β) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη µελέτη
και την εκτέλεση έργου, γ) την υλοποίηση, µε οποιαδήποτε µέσα, έργου ανταποκρινόµενου στις απαιτήσεις
που ορίζει η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας που ασκεί αποφασιστική επιρροή στο είδος ή στη µελέτη του
έργου,
7) ως «έργο» νοείται το αποτέλεσµα ενός συνόλου οικοδοµικών εργασιών ή εργασιών µηχανικού το οποίο επαρκεί αυτό καθαυτό για την εκπλήρωση µίας οικονοµικής ή τεχνικής λειτουργίας. Η εκτέλεση των εργασιών
του προηγούµενου εδαφίου απαιτεί ιδίως την εφαρµογή
µελέτης κατά την έννοια του παρόντος, µε τη χρήση τεχνικών γνώσεων και µεθόδων και αφορά νέες κατασκευές, επεκτάσεις, ανακαινίσεις, επισκευές - συντηρήσεις
κατά τη λειτουργία, κατεδαφίσεις υποδοµών, ιδίως στις
κατηγορίες οδοποιίας, οικοδοµικών, υδραυλικών, ηλεκτροµηχανολογικών, λιµενικών, βιοµηχανικών - ενεργειακών, δικτύων, πρασίνου, καθαρισµού και επεξεργασίας
νερού, υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων, γεωτρήσεων, ειδικών µονώσεων, ανελκυστήρων, ηλεκτρονικού
εξοπλισµού, πλωτών έργων και εγκαταστάσεων, ναυπηγείων, αποκαλύψεις µεταλλείων ή όπως οι κατηγορίες
αυτές διαµορφώνονται από τις κείµενες διατάξεις και
των υποδοµών εκ του συνδυασµού των ανωτέρω κατηγοριών,
8) ως «δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών» και ως «συµβάσεις προµηθειών» νοούνται οι συµβάσεις που έχουν
ως αντικείµενο την αγορά, τη χρηµατοδοτική µίσθωση,
τη µίσθωση ή τη µίσθωση-πώληση, µε ή χωρίς δικαίωµα
αγοράς, προϊόντων. Μια σύµβαση προµηθειών µπορεί να
περιλαµβάνει, παρεµπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης
και εγκατάστασης,
9) ως «δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών» και ως «συµβάσεις υπηρεσιών» νοούνται οι συµβάσεις που έχουν ως
αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών, πλην των αναφεροµένων στην περίπτωση 6.
(α) ως «δηµόσιες συµβάσεις εκπόνησης µελετών και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών
υπηρεσιών» νοούνται αυτές µε αντικείµενο την εκπόνηση µελετών και την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών κατά την έννοια των
στοιχείων α΄ και β΄, αντίστοιχα, της περίπτωσης 6 της
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παραγράφου 3, σύµφωνα µε το Παράρτηµα I του Προσαρτήµατος Γ΄, όταν οι µελέτες δεν εκπονούνται και οι
υπηρεσίες δεν παρέχονται από το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής,
(β) ως «δηµόσιες συµβάσεις γενικών υπηρεσιών» νοούνται οι συµβάσεις που έχουν ως αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών, πλην των αναφεροµένων στην υποπερίπτωση α΄ της παρούσας περίπτωσης συµπεριλαµβανοµένων των συµβουλευτικών υπηρεσιών, που ως τέτοιες
νοούνται εκείνες που, έχουν ως αντικείµενο το σχεδιασµό, προγραµµατισµό, οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραµµάτων και δράσεων σε όλους τους
τοµείς της οικονοµίας, καθώς και σε οριζόντιου χαρακτήρα παρεµβάσεις, την υποστήριξη της υλοποίησης
τους µε τη µεταφορά της απαραίτητης σχετικής τεχνογνωσίας, καθώς και την παροχή εξωγενών υπηρεσιών
(outsourcing) υλοποίησης των ανωτέρω προγραµµάτων
και δράσεων. Στις συµβουλευτικές υπηρεσίες υπάγονται
ιδίως οι οικονοµικές µελέτες, οι κοινωνικές µελέτες, οι
µελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, οι περιβαλλοντικές µελέτες, καθώς και οι µελέτες συστηµάτων πληροφορικής, εκτός εάν σχετίζονται µε έργο κατά
την έννοια της περίπτωσης 7 ή µε εκπόνηση µελετών και
παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών κατά την έννοια της υποπερίπτωσης α΄ της
παρούσας περίπτωσης.
10) ως «συµφωνία - πλαίσιο» νοείται µία συµφωνία
που συνάπτεται µεταξύ µιας ή ενός ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων και ενός ή περισσοτέρων οικονοµικών φορέων, η οποία αποσκοπεί
στον καθορισµό των όρων που διέπουν τις συµβάσεις
που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριµένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιµές και, όπου
ενδείκνυται, τις προβλεπόµενες ποσότητες,
11) ως «οικονοµικός φορέας» νοείται κάθε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο ή δηµόσιος φορέας ή ένωση αυτών των
προσώπων ή/και φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των
προσωρινών συµπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει
στην αγορά εκτέλεση εργασιών ή/και έργου, προµήθεια
προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών. Στην έννοια αυτή περιλαµβάνεται και ο όρος «εργοληπτική επιχείρηση» του
Τίτλου 1 του Κεφαλαίου ΙΙ του Μέρους Β΄ του παρόντος
Βιβλίου,
12) ως «προσφέρων» νοείται οικονοµικός φορέας που
έχει υποβάλει προσφορά,
13) ως «υποψήφιος» νοείται οικονοµικός φορέας που
έχει ζητήσει να του αποσταλεί ή έχει λάβει πρόσκληση
συµµετοχής σε κλειστή διαδικασία, σε ανταγωνιστική
διαδικασία µε διαπραγµάτευση, σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, σε ανταγωνιστικό διάλογο ή σε σύµπραξη καινοτοµίας,
14) ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύµβασης» ή «έγγραφο της σύµβασης» νοείται κάθε έγγραφο
το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέµπει η αναθέτουσα
αρχή/αναθέτων φορέας µε σκοπό να περιγράψει ή να
προσδιορίσει στοιχεία της σύµβασης ή της διαδικασίας
ανάθεσης, συµπεριλαµβανοµένης της προκήρυξης σύµβασης των άρθρων 63 και 293, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης του άρθρου 291, αν χρησιµοποιείται ως µέσο

προκήρυξης του διαγωνισµού, των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόµενων
όρων της σύµβασης, των υποδειγµάτων για την προσκόµιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά µε τις γενικές και
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαµβάνονται και η διακήρυξη ή η πρόσκληση σε διαπραγµάτευση στις οποίες αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύµβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο
Σύµβασης (ΕΕΕΣ), οι συµπληρωµατικές πληροφορίες
που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάµει της παρ. 2 του
άρθρου 67 και της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της
σύµβασης µετά των παραρτηµάτων αυτής και η τεχνική
συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαµβάνει και τις εφαρµοστέες τεχνικές προδιαγραφές,
15) ως «κεντρικές δραστηριότητες αγορών» νοούνται
δραστηριότητες που διεξάγονται σε µόνιµη βάση µε µία
από τις παρακάτω µορφές: α) της απόκτησης αγαθών
ή/και υπηρεσιών που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, β) της ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων ή της σύναψης συµφωνιών-πλαίσιο για έργα, αγαθά ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς,
16) ως «επικουρικές δραστηριότητες αγορών» νοούνται δραστηριότητες που συνίστανται στην παροχή υποστήριξης σε δραστηριότητες αγορών, ιδίως µε τις κατωτέρω µορφές: α) τεχνικής υποδοµής που παρέχει τη δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς
να αναθέτουν δηµόσιες συµβάσεις/συµβάσεις ή να συνάπτουν συµφωνίες-πλαίσιο για έργα, αγαθά ή υπηρεσίες, β) συµβουλών σχετικά µε τη διεξαγωγή ή το σχεδιασµό διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων/συµβάσεων, γ) προετοιµασίας και διαχείρισης διαδικασιών
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων/συµβάσεων εξ ονόµατος
και για λογαριασµό της ενδιαφερόµενης αναθέτουσας
αρχής/αναθέτοντος φορέα,
17) ως «κεντρική αρχή αγορών» (ΚΑΑ) νοείται: (α) µία
αναθέτουσα αρχή που παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχοµένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών, (β) ένας αναθέτων φορέας, ο οποίος παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχοµένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών. Οι συµβάσεις
που ανατίθενται από ΚΑΑ, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν κεντρικές δραστηριότητες αγορών, θεωρείται ότι
αποτελούν συµβάσεις για την εκτέλεση δραστηριότητας
που περιγράφεται στα άρθρα 228 ως 234. Το άρθρο 237
δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις που ανατίθενται από
ΚΑΑ µε σκοπό την πραγµατοποίηση κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών,
18) ως «εθνικές κεντρικές αρχές αγορών» (ΕΚΑΑ) νοούνται οι ΚΑΑ οι οποίες, πέραν των ανωτέρω, είναι επιπλέον αρµόδιες για τον εθνικό σχεδιασµό, προγραµµατισµό, καθώς και συντονισµό κεντρικών και επικουρικών
δραστηριοτήτων αγορών όλων των λοιπών ΚΑΑ.
19) ως «πάροχος υπηρεσιών διαδικασιών σύναψης
συµβάσεων» «πάροχος υπηρεσιών σύναψης συµβάσεων» νοείται δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας που προσφέρει
στην αγορά επικουρικές δραστηριότητες αγορών,
20) µε τους όρους «γραπτώς» ή «εγγράφως» νοείται
κάθε σύνολο λέξεων ή αριθµών το οποίο µπορεί να δια-
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βάζεται, να αναπαράγεται και στη συνέχεια να γνωστοποιείται, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών που
διαβιβάζονται και αποθηκεύονται µε ηλεκτρονικά µέσα,
21) ως «ηλεκτρονικό µέσο» νοείται ο ηλεκτρονικός εξοπλισµός για την επεξεργασία (συµπεριλαµβανοµένης
της ψηφιακής συµπίεσης) και την αποθήκευση δεδοµένων, τα οποία διαβιβάζονται, διακινούνται και λαµβάνονται µε τη χρήση ενσύρµατου, ασύρµατου, οπτικού ή άλλου ηλεκτροµαγνητικού µέσου,
22) ως «κύκλος ζωής» νοούνται όλα τα διαδοχικά
και/ή διασυνδεδεµένα στάδια, συµπεριλαµβανοµένων
της έρευνας και της ανάπτυξης που θα πραγµατοποιηθούν, της παραγωγής, της εµπορίας και των όρων της,
της µεταφοράς, της χρήσης και της συντήρησης, καθ’ όλη τη διάρκεια ύπαρξης ενός προϊόντος ή ενός έργου ή
της παροχής µιας υπηρεσίας, από την απόκτηση των
πρώτων υλών ή την παραγωγή των πόρων µέχρι την απόρριψη, την εκκαθάριση και το τέλος της υπηρεσίας ή
χρήσης,
23) ως «διαγωνισµοί µελετών» νοούνται διαδικασίες
που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα να αποκτά, κυρίως στους τοµείς της
χωροταξίας, της πολεοδοµίας, της αρχιτεκτονικής και
των έργων µηχανικού ή της επεξεργασίας δεδοµένων,
µια µελέτη ή ένα σχέδιο που επιλέγεται από κριτική επιτροπή έπειτα από διαγωνισµό, µε ή χωρίς την απονοµή
βραβείων,
24) ως «καινοτοµία» νοείται η υλοποίηση νέου ή σηµαντικά βελτιωµένου προϊόντος, υπηρεσίας ή διαδικασίας,
που περιλαµβάνει αλλά δεν περιορίζεται στις διαδικασίες παραγωγής, ανοικοδόµησης ή κατασκευής, νέα µέθοδο εµπορίας ή νέα µέθοδο οργάνωσης στις επιχειρηµατικές πρακτικές, οργάνωσης του χώρου εργασίας ή
των εξωτερικών σχέσεων µεταξύ άλλων, µε σκοπό τη
συµβολή στην αντιµετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων ή την υποστήριξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»
για έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη,
25) ως «σήµα» (label) νοείται οποιοδήποτε έγγραφο,
πιστοποιητικό ή βεβαίωση που επιβεβαιώνει ότι ένα συγκεκριµένο έργο, προϊόν, υπηρεσία, µέθοδος ή διαδικασία πληροί ορισµένες απαιτήσεις,
26) ως «απαίτηση ή απαιτήσεις σήµατος» νοούνται οι
απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί ένα συγκεκριµένο έργο, προϊόν, υπηρεσία ή διαδικασία, προκειµένου να
λάβει το σχετικό σήµα,
27) ως «κατώτατα όρια» νοούνται τα προβλεπόµενα
στα άρθρα 5 και 235 όρια,
28) ως «δηµόσιες συµβάσεις άνω των ορίων» και ως
«συµβάσεις άνω των ορίων» νοούνται οι δηµόσιες συµβάσεις και οι συµβάσεις κατά την έννοια της διάταξης
της περίπτωσης 5 της παρούσας παραγράφου που δεν εξαιρούνται, δυνάµει των εξαιρέσεων που προβλέπονται
στα άρθρα 7 έως 17 και 237 έως 252, και των οποίων η εκτιµώµενη αξία εκτός φόρου προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ)
είναι ίση προς ή ανώτερη από τα όρια της διάταξης των
άρθρων 5 και 235, αντίστοιχα, όπως ισχύουν κάθε φορά,
29) ως «δηµόσιες συµβάσεις κάτω των ορίων» και ως
«συµβάσεις κάτω των ορίων» νοούνται οι δηµόσιες συµβάσεις και οι συµβάσεις κατά την έννοια της διάταξης
της περίπτωσης 5 της παρούσας παραγράφου που δεν εξαιρούνται, δυνάµει των εξαιρέσεων που προβλέπονται

στα άρθρα 7 έως 17 και 237 έως 252, αντίστοιχα, των οποίων η εκτιµώµενη αξία είναι κατώτερη από τα όρια της
διάταξης των άρθρων 5 και 235, όπως ισχύουν κάθε φορά,
30) ως «συνοπτικός διαγωνισµός» νοείται η απλοποιηµένη διαδικασία ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας κάθε
ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας µπορεί να υποβάλει προσφορά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 117
και 327,
31) ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δηµοσιότητα, στο πλαίσιο
της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς
αναθέτουν στον οικονοµικό φορέα της επιλογής τους,
κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης µε έναν ή περισσότερους οικονοµικούς φορείς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 118 και 328,
32) ως «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» νοείται το Ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία
στοιχεία για τον προγραµµατισµό και τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων και συµβάσεων, κατά την έννοια της
διάταξης της περίπτωσης 5 της παρούσας παραγράφου,
µε τη χρήση και εφαρµογή Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),
33) ως «χρήστες ΕΣΗΔΗΣ» νοούνται οι αναθέτουσες
αρχές/αναθέτοντες φορείς και οι οικονοµικοί φορείς που
χρησιµοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ,
34) ως «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων
Συµβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» νοείται το πληροφοριακό σύστηµα, που αποτελεί µέρος του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και έχει ως
σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και δηµοσιοποίηση
στοιχείων που αφορούν στις δηµόσιες συµβάσεις και
στις συµβάσεις, κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης 5 της παρούσας παραγράφου, σύµφωνα µε το
άρθρο 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) και το άρθρο 38,
35) ως «Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων» ή ως «Αρχή» νοείται η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή
που έχει συσταθεί µε το ν. 4013/2011,
36) ως «κράτος - µέλος» νοείται κάθε κράτος που έχει
προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
37) ως «τρίτη χώρα» νοείται κάθε κράτος που δεν έχει
προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
38) ως «Ένωση» νοείται η Ευρωπαϊκή Ένωση,
39) ως «Επιτροπή» νοείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
40) ως «ΣΔΣ» νοείται η συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το ν.
2513/1997 (Α΄ 139),
41) οι όροι «Δηµόσιος Τοµέας», «Γενική Κυβέρνηση»
και «Κεντρική Κυβέρνηση» έχουν την έννοια που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143),
42) ως «συµφωνητικό» νοείται η γραπτή συµφωνία µεταξύ της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα ή της
ΚΑΑ και του αναδόχου, αναπόσπαστο τµήµα της οποίας
αποτελούν όλα τα σχετικά έγγραφα της σύµβασης της
περίπτωσης 14, η προσφορά του αναδόχου, καθώς και οι
πάσης φύσεως τροποποιήσεις της συµφωνίας αυτής,
43) ως «ανάδοχος» ή «εργολήπτης» ή «µελετητής» ή
«προµηθευτής» ή «πάροχος υπηρεσιών» νοείται ο οικονοµικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί µε δηµόσια
σύµβαση ή σύµβαση, κατά την έννοια της διάταξης της
περίπτωσης 5 της παρούσας παραγράφου, η κατασκευή
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έργου ή η µελέτη έργου ή η προµήθεια αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών αντίστοιχα.
2. Πέραν των ορισµών της παραγράφου 1, ιδίως για τις
ανάγκες εφαρµογής του Τίτλου 1 του Κεφαλαίου ΙΙ του
Μέρους Β΄ του Βιβλίου Ι:
1) ως «Κύριος του Έργου» ή «Εργοδότης» νοείται το
Δηµόσιο ή άλλος φορέας του δηµόσιου τοµέα, για λογαριασµό του οποίου καταρτίζεται η δηµόσια σύµβαση ή
σύµβαση, κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης
(5) της παρούσας παραγράφου ή κατασκευάζεται το έργο,
2) ως «Φορέας κατασκευής του έργου» νοείται η αρµόδια αναθέτουσα αρχή ή υπηρεσία αυτής που έχει την
ευθύνη υλοποίησης του έργου,
3) ως «Προϊσταµένη Αρχή» νοείται η αρχή ή η υπηρεσία ή το όργανο του φορέα κατασκευής του έργου που
εποπτεύει την κατασκευή του ασκώντας για λογαριασµό
του αποφασιστικές αρµοδιότητες, ιδίως σε θέµατα τροποποίησης των όρων της σύµβασης,
4) ως «Διευθύνουσα υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» νοείται η τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου που είναι αρµόδια για την παρακολούθηση,
έλεγχο και διοίκηση της κατασκευής του έργου,
5) ως «Τεχνικό Συµβούλιο» νοείται το συλλογικό όργανο που έχει την αρµοδιότητα να γνωµοδοτεί για την
έκδοση αποφάσεων, όταν προβλέπεται από την κείµενη
νοµοθεσία ή ζητείται από την Προϊσταµένη Αρχή,
6) ως «επιτελεστικότητα» νοείται το σύνολο των µετρήσιµων ιδιοτήτων ενός έργου, οι οποίες αναφέρονται
στην ταυτόχρονη ύπαρξη ασφάλειας, λειτουργικότητας
και αισθητικής εµφάνισης για την τεχνική διάρκεια ζωής
του.
3. Πέραν των ορισµών της παραγράρου 1, ιδίως για τις
ανάγκες εφαρµογής του Τίτλου 2 του Κεφαλαίου ΙΙ του
Μέρους Β΄ του Βιβλίου I:
1) ως «Κύριος του Έργου» νοείται το Δηµόσιο ή άλλος
φορέας του δηµόσιου τοµέα, στον οποίο ανήκει το έργο
για το οποίο εκπονούνται µελέτες και παρέχονται τεχνικές υπηρεσίες,
2) ως «Εργοδότης» νοείται η αναθέτουσα αρχή που
καταρτίζει σύµβαση µελέτης ή παροχής τεχνικών υπηρεσιών µε τον ανάδοχο είτε για λογαριασµό της είτε για
λογαριασµό του κυρίου του έργου,
3) ως «Προϊσταµένη Αρχή» νοείται η αρχή ή η υπηρεσία ή το όργανο του εργοδότη, που εποπτεύει την εκτέλεση της συναφθείσας σύµβασης, ασκώντας για λογαριασµό του αποφασιστικές αρµοδιότητες, ιδίως σε θέµατα τροποποίησης των όρων της σύµβασης,
4) ως «Διευθύνουσα Υπηρεσία» νοείται η τεχνική υπηρεσία που είναι αρµόδια για την παρακολούθηση, έλεγχο
και διοίκηση της συναφθείσας σύµβασης, υπό την εποπτεία της Προϊσταµένης Αρχής,
5) ως «Τεχνικό συµβούλιο» νοείται το συλλογικό όργανο που έχει την αρµοδιότητα να γνωµοδοτεί στον εργοδότη για την έκδοση αποφάσεων, όταν προβλέπεται
από την κείµενη νοµοθεσία ή ζητείται από την Προϊσταµένη Αρχή,
6) ως «Φυσικό αντικείµενο» της σύµβασης νοείται η
τεχνική υπηρεσία ή η µελέτη, που προσδιορίζεται από τη
σύµβαση, ως το ζητούµενο αποτέλεσµα αυτής,
(α) «Μελέτη» είναι το αποτέλεσµα συστηµατικής και

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

ΒΙΒΛΙΟ I
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΈΡΓΩΝ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ)
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΤΙΤΛΟΣ 1
ΤΜΗΜΑ I
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 3
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) θεσπίζει κανόνες για τις διαδικασίες προγραµµατισµού και σύναψης
συµβάσεων και διαγωνισµών µελετών που πραγµατοποιούνται από αναθέτουσες αρχές, ανεξαρτήτως εκτιµώµενης αξίας αυτών, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο παρόν άρθρο.
2. Διαδικασία σύναψης σύµβασης ή σύµβαση κατά την
έννοια του παρόντος Βιβλίου είναι η απόκτηση, µέσω δηµόσιας σύµβασης, από µία ή περισσότερες αναθέτουσες
αρχές, έργων, αγαθών ή υπηρεσιών από οικονοµικούς
φορείς που επιλέγονται από τις εν λόγω αναθέτουσες
αρχές, ανεξαρτήτως του κατά πόσον τα έργα, τα αγαθά
ή οι υπηρεσίες προορίζονται για την εξυπηρέτηση σκοπού δηµοσίου συµφέροντος.
3. Το παρόν Βιβλίο δεν θίγει το δικαίωµα των αναθετουσών αρχών να ορίζουν, σύµφωνα µε το δίκαιο της Ένωσης, ποιες υπηρεσίες θεωρούν γενικού οικονοµικού
συµφέροντος, πώς θα πρέπει να οργανώνονται και να
χρηµατοδοτούνται οι υπηρεσίες αυτές, σύµφωνα µε
τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, και σε ποιες ειδικές υποχρεώσεις θα πρέπει να υπόκεινται, κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία και ιδίως στην παράγραφο Β΄ του άρθρου πρώτου του ν.
4152/2013 (Α΄ 107). Οµοίως, το παρόν Βιβλίο δεν θίγει
την απόφαση των δηµόσιων αρχών αν, πώς και σε ποιο
βαθµό επιθυµούν να ασκούν δηµόσιες λειτουργίες οι ίδιες, σύµφωνα µε το άρθρο 14 της ΣΛΕΕ και το πρωτόκολλο αριθµ. 26.
4. Το παρόν Βιβλίο δεν θίγει τον τρόπο οργάνωσης του
εθνικού συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης.
5. Συµφωνίες, αποφάσεις ή άλλες νοµικές πράξεις που
οργανώνουν τη µεταβίβαση εξουσιών και αρµοδιοτήτων
για την εκτέλεση σκοπών δηµοσίου συµφέροντος µεταξύ αναθετουσών αρχών ή ενώσεων αναθετουσών αρχών
και δεν προβλέπουν αµοιβή για την εκτέλεση των συµβάσεων, θεωρούνται ζήτηµα εσωτερικής οργάνωσης του
Κράτους και, κατά συνέπεια, ουδόλως θίγονται από το
παρόν Βιβλίο.
Άρθρο 4
Μεικτές συµβάσεις
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Η παράγραφος 2 εφαρµόζεται σε µεικτές συµβάσεις
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οι οποίες έχουν ως αντικείµενο διαφορετικά είδη συµβάσεων, το σύνολο των οποίων εµπίπτει στο παρόν Βιβλίο
(άρθρα 3 έως 221). Οι παράγραφοι 3 έως 5 εφαρµόζονται σε µεικτές συµβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείµενο συµβάσεις που εµπίπτουν στο παρόν Βιβλίο και συµβάσεις που διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου II
ή/και από άλλο νοµικό καθεστώς, όπως οι διατάξεις του
ν. 3978/2011 (Α΄ 137) ή/και τις διατάξεις µε τις οποίες εναρµονίζεται η νοµοθεσία στην Οδηγία 2014/23/ΕΕ (L
94).
2. Οι συµβάσεις που έχουν ως αντικείµενο δύο ή περισσότερα είδη συµβάσεων (έργα, υπηρεσίες ή προµήθειες) ανατίθενται, σύµφωνα µε τις διατάξεις που εφαρµόζονται στο είδος της σύµβασης που χαρακτηρίζει το
κύριο αντικείµενο της σχετικής σύµβασης.
Στην περίπτωση µεικτών συµβάσεων που αποτελούνται εν µέρει από υπηρεσίες κατά την έννοια των άρθρων 107 έως 110 και εν µέρει από άλλες υπηρεσίες ή
µεικτών συµβάσεων που αποτελούνται εν µέρει από υπηρεσίες και εν µέρει από προµήθειες, το κύριο αντικείµενο καθορίζεται, σύµφωνα µε το ποια από τις εκτιµώµενες αξίες των αντίστοιχων υπηρεσιών ή προµηθειών είναι η υψηλότερη.
3. Όταν τα διαφορετικά µέρη µιας συγκεκριµένης σύµβασης µπορεί να χωρισθούν αντικειµενικά, εφαρµόζεται
η παρ. 4. Όταν τα διαφορετικά µέρη µιας συγκεκριµένης
σύµβασης δεν µπορεί να χωρισθούν αντικειµενικά, εφαρµόζεται η παρ. 6.
Όταν µέρος µιας συγκεκριµένης σύµβασης καλύπτεται
από το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ ή το µέρος δεύτερο του ν.
3978/2011 (Α΄ 137), εφαρµόζεται το άρθρο 16.
4. Σε περίπτωση συµβάσεων µε αντικείµενα που εµπίπτουν στο παρόν Βιβλίο και µε αντικείµενα που δεν εµπίπτουν σε αυτό, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να επιλέγουν την ανάθεση είτε χωριστών συµβάσεων για τα επιµέρους µέρη είτε ενιαίας σύµβασης. Όταν οι αναθέτουσες αρχές επιλέγουν την ανάθεση χωριστών συµβάσεων
για τα επιµέρους µέρη, η απόφαση για το εφαρµοστέο
νοµικό καθεστώς καθεµιάς από τις χωριστές αυτές συµβάσεις λαµβάνεται βάσει των χαρακτηριστικών εκάστου
µέρους.
Όταν οι αναθέτουσες αρχές επιλέγουν την ανάθεση ενιαίας σύµβασης, το παρόν Βιβλίο εφαρµόζεται στην
προκύπτουσα µεικτή σύµβαση, ανεξαρτήτως της αξίας
των µερών που διαφορετικά θα ενέπιπταν σε άλλο νοµικό καθεστώς και ανεξαρτήτως του νοµικού καθεστώτος
από το οποίο θα διέπονταν σε διαφορετική περίπτωση τα
µέρη αυτά, εκτός εάν στο άρθρο 16 ορίζεται διαφορετικά.
Στην περίπτωση µεικτών συµβάσεων που περιέχουν
στοιχεία συµβάσεων προµηθειών, έργων και υπηρεσιών
και συµβάσεων παραχώρησης, η µεικτή σύµβαση ανατίθεται, σύµφωνα µε το παρόν Βιβλίο, υπό τον όρο ότι, υπολογιζόµενη, σύµφωνα µε το άρθρο 6, η εκτιµώµενη αξία του µέρους της σύµβασης που συνιστά σύµβαση εµπίπτουσα στο παρόν Βιβλίο είναι ίση ή ανώτερη από το
αντίστοιχο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 5.
5. Σε περίπτωση συµβάσεων τόσο µε αντικείµενο που
καλύπτεται από το παρόν Βιβλίο, όσο και µε αντικείµενο
για την άσκηση δραστηριότητας που διέπεται από τις
διατάξεις του Βιβλίου II, οι εφαρµοστέοι κανόνες καθορίζονται, κατά παρέκκλιση από την παρ. 4, σύµφωνα µε τα
άρθρα 225 και 226.

6. Όταν τα διάφορα µέρη συγκεκριµένης σύµβασης
δεν µπορούν να χωρισθούν αντικειµενικά, το ισχύον νοµικό καθεστώς καθορίζεται µε βάση το κύριο αντικείµενο
της εν λόγω σύµβασης.
7. Αν η σύµβαση αυτή περιλαµβάνει στοιχεία και από
δηµόσια σύµβαση έργων, το ισχύον νοµικό καθεστώς,
κατά την προηγούµενη παράγραφο, καθορίζεται για µεν
δηµόσιες συµβάσεις έργων άνω των ορίων µετά από
σύµφωνη γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου Δηµοσίων
Έργων της ΕΚΑΑ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 41, για δε δηµόσιες συµβάσεις έργων κάτω των ορίων µετά από σύµφωνη γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά στην ΕΚΑΑ.
ΤΜΗΜΑ II
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ
Άρθρο 5
Κατώτατα όρια
(άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και
Κανονισµός (ΕΕ) 2015/2170)
Ως κατώτατα όρια, σε συνάρτηση προς την εκτιµώµενη αξία της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, ορίζονται τα ακόλουθα:
α) 5.225.000 ευρώ για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων,
β) 135.000 ευρώ για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών
και υπηρεσιών που ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές και για διαγωνισµούς µελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές. Αν οι δηµόσιες συµβάσεις
προµηθειών ανατίθενται από τις αναθέτουσες αρχές που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα της άµυνας, το εν λόγω
κατώτατο όριο ισχύει µόνο για τις συµβάσεις που αφορούν τα οριζόµενα στο Παράρτηµα III του Προσαρτήµατος Α΄ προϊόντα,
γ) 209.000 ευρώ για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών
και υπηρεσιών που ανατίθενται από µη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και για διαγωνισµούς µελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές. Το κατώτατο όριο
αυτό εφαρµόζεται επίσης στις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών που ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές
αρχές οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τοµέα της άµυνας, όταν οι συµβάσεις αυτές αφορούν προϊόντα που
δεν εµπίπτουν στο Παράρτηµα III του Προσαρτήµατος
Α΄,
δ) 750.000 ευρώ για δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών
που αφορούν κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες
που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα XIV του Προσαρτήµατος Α΄.
Τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στις ως άνω περίπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ ισχύουν, εφόσον δεν έχουν αναθεωρηθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/
24/ΕΕ.
Άρθρο 6
Μέθοδοι υπολογισµού της εκτιµώµενης
αξίας της σύµβασης
(άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Ο υπολογισµός της εκτιµώµενης αξίας µιας σύµβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, χωρίς ΦΠΑ,
όπως εκτιµάται από την αναθέτουσα αρχή, συµπεριλαµ-
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βανοµένου κάθε τυχόν δικαιώµατος προαιρέσεως ή τυχόν παρατάσεων της σύµβασης, όπως ορίζουν ρητά τα
έγγραφα της σύµβασης.
Αν η αναθέτουσα αρχή προβλέπει απονοµή βραβείων
ή καταβολή χρηµατικών ποσών για τους υποψήφιους ή
προσφέροντες, λαµβάνει υπόψη της τα ποσά αυτά κατά
τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης.
2. Όταν αναθέτουσα αρχή αποτελείται από χωριστές
επιχειρησιακές µονάδες λαµβάνεται υπόψη η συνολική
εκτιµώµενη αξία για όλες τις χωριστές επιχειρησιακές
µονάδες. Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, όταν
µία χωριστή επιχειρησιακή µονάδα είναι ανεξαρτήτως υπεύθυνη για τις διαδικασίες σύναψης των συµβάσεων
της ίδιας ή ορισµένων κατηγοριών αυτών, η αξία των
συµβάσεων µπορεί να υπολογίζεται στο επίπεδο της συγκεκριµένης µονάδας.
3. Η επιλογή της χρησιµοποιουµένης µεθόδου για τον
υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας µιας σύµβασης δεν
γίνεται µε σκοπό την αποφυγή της εφαρµογής οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος νόµου. Η σύµβαση δεν
κατατέµνεται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η εφαρµογή οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος νόµου, εκτός αν αυτό δικαιολογείται από αντικειµενικούς λόγους.
4. Η εκτιµωµένη αξία ισχύει τη στιγµή της αποστολής
της προκήρυξης διαγωνισµού ή , στις περιπτώσεις όπου
δεν προβλέπεται προκήρυξη διαγωνισµού, τη στιγµή που
η αναθέτουσα αρχή εκκινεί τη διαδικασία σύναψης σύµβασης, για παράδειγµα ερχόµενη σε επαφή µε οικονοµικούς φορείς για τους σκοπούς της σύναψης της σύµβασης, όπου ενδείκνυται κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 61.
5. Για τις συµφωνίες-πλαίσιο και για τα δυναµικά συστήµατα αγορών, η αξία που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη είναι η µέγιστη εκτιµώµενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, του συνόλου των συµβάσεων που προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια της συµφωνίας-πλαίσιο ή του δυναµικού συστήµατος αγορών.
6. Στην περίπτωση συµπράξεων καινοτοµίας, η αξία
που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη είναι η µέγιστη εκτιµώµενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, των δραστηριοτήτων έρευνας και
ανάπτυξης που θα λάβουν χώρα σε όλα τα στάδια της
προβλεπόµενης σύµπραξης, καθώς και των προµηθειών,
των υπηρεσιών ή των έργων που θα αναπτυχθούν και θα
παρασχεθούν κατά τη λήξη της προβλεπόµενης σύµπραξης.
7. Όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, κατά
τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας λαµβάνονται υπόψη το κόστος των έργων, καθώς και η συνολική εκτιµώµενη αξία των αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται
στη διάθεση του εργολάβου από τις αναθέτουσες αρχές,
εφόσον είναι αναγκαία για την εκτέλεση των έργων. Επίσης, στην εκτιµώµενη αξία της δηµόσιας σύµβασης έργου συµπεριλαµβάνονται τα γενικά έξοδα και όφελος
της περίπτωσης θ΄ της παρ. 7 του άρθρου 53, η ρήτρα
του άρθρου 149 και το κονδύλιο της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 3 του άρθρου 156. Όσον αφορά στις δηµόσιες συµβάσεις µελετών στην εκτιµώµενη αξία της σύµβασης συµπεριλαµβάνεται το ποσοστό απροβλέπτων
της περίπτωσης α΄ της παρ. 8 του άρθρου 53.
8. Όταν προτεινόµενο έργο ή προτεινόµενη παροχή υ-

πηρεσιών µπορεί να οδηγήσει σε ανάθεση συµβάσεων υπό τη µορφή χωριστών τµηµάτων, λαµβάνεται υπόψη η
συνολική εκτιµώµενη αξία όλων αυτών των τµηµάτων.
Όταν η συνολική αξία των τµηµάτων ισούται ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 5, το
παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) εφαρµόζεται στην ανάθεση κάθε τµήµατος.
9. Όταν ένα σχέδιο αγοράς για την απόκτηση οµοιογενών αγαθών µπορεί να οδηγήσει σε ανάθεση συµβάσεων υπό τη µορφή χωριστών τµηµάτων, λαµβάνεται υπόψη κατά την εφαρµογή του άρθρου 5 περιπτώσεις β΄ και
γ΄ η συνολική εκτιµώµενη αξία όλων αυτών των τµηµάτων. Όταν η συνολική αξία των τµηµάτων ισούται ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο
5, το παρόν Βιβλίο εφαρµόζεται στην ανάθεση κάθε τµήµατος.
10. Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόµενα στις παραγράφους 8 και 9, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να αναθέτουν συµβάσεις για µεµονωµένα τµήµατα κατά τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, λαµβάνοντας υπόψη την εκτιµώµενη αξία µόνο του τµήµατος, εφόσον αυτή, χωρίς
ΦΠΑ, είναι µικρότερη από 80.000 ευρώ για προµήθειες ή
υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ για έργα. Πάντως, η
συνολική αξία των τµηµάτων που ανατίθενται µε αυτόν
τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας
όλων των τµηµάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το προτεινόµενο έργο, η προτεινόµενη απόκτηση οµοιογενών αγαθών ή η προτεινόµενη παροχή υπηρεσιών.
11. Όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών ή υπηρεσιών οι οποίες έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή
οι οποίες προβλέπεται να ανανεωθούν µέσα σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, λαµβάνεται ως βάση για τον
υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης:
α) είτε η συνολική πραγµατική αξία των διαδοχικών
συµβάσεων του ιδίου τύπου οι οποίες συνήφθησαν κατά
το προηγούµενο δωδεκάµηνο ή οικονοµικό έτος, αναπροσαρµοσµένη, ει δυνατόν, προκειµένου να ληφθούν υπόψη ενδεχόµενες µεταβολές ως προς τις ποσότητες ή
την αξία τους κατά τους δώδεκα µήνες που έπονται της
αρχικής σύµβασης·
β) είτε η εκτιµώµενη συνολική αξία των διαδοχικών
συµβάσεων που συνήφθησαν κατά το δωδεκάµηνο που
έπεται της πρώτης παράδοσης ή κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους, εφόσον αυτό υπερβαίνει τους δώδεκα
µήνες.
12. Όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών
που έχουν ως αντικείµενο τη χρηµατοδοτική µίσθωση,
τη µίσθωση ή τη µίσθωση-πώληση προϊόντων, η αξία που
πρέπει να λαµβάνεται ως βάση για τον υπολογισµό της
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης είναι η εξής:
α) στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων ορισµένου
χρόνου, εφόσον η διάρκειά τους είναι ίση ή µικρότερη από δώδεκα µήνες, η συνολική εκτιµώµενη αξία για τη
διάρκεια της σύµβασης ή, εφόσον η διάρκεια της σύµβασης είναι µεγαλύτερη από δώδεκα µήνες, η συνολική αξία της σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένης της εκτιµώµενης υπολειπόµενης αξίας·
β) στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων αορίστου
χρόνου ή στην περίπτωση που η διάρκειά τους δεν µπορεί να προσδιοριστεί, η µηνιαία αξία πολλαπλασιαζόµενη
επί 48.
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13. Όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών, η
βάση για τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας της
σύµβασης είναι, κατά περίπτωση, η εξής:
α) ασφαλιστικές υπηρεσίες: το καταβλητέο ασφάλιστρο και οι άλλοι τρόποι αµοιβής,
β) τραπεζικές και άλλες χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες: οι αµοιβές, οι καταβλητέες προµήθειες, οι τόκοι και
οι άλλοι τρόποι αµοιβής,
γ) συµβάσεις µελετών: οι αµοιβές, οι καταβλητέες
προµήθειες και οι άλλοι τρόποι αµοιβής.
14. Όσον αφορά τις συµβάσεις υπηρεσιών στις οποίες
δεν αναφέρεται συνολική τιµή, ως βάση υπολογισµού
της εκτιµώµενης αξίας των συµβάσεων λαµβάνεται:
α) στην περίπτωση συµβάσεων ορισµένου χρόνου και
εφόσον η διάρκειά τους είναι ίση ή µικρότερη από 48 µήνες: η συνολική αξία για όλη τη διάρκειά τους,
β) στην περίπτωση συµβάσεων αορίστου χρόνου ή
διάρκειας µεγαλύτερης των 48 µηνών: η µηνιαία αξία
πολλαπλασιαζόµενη επί 48.
ΤΜΗΜΑ III
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Άρθρο 7
Συµβάσεις στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας,
των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών
(άρθρο 7 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) δεν εφαρµόζεται: i)
σε δηµόσιες συµβάσεις και διαγωνισµούς µελετών οι οποίοι, στο πλαίσιο του Βιβλίου II (άρθρα 222 έως 338), ανατίθενται ή διοργανώνονται από αναθέτουσες αρχές οι
οποίες ασκούν µία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 228 έως 234 και ανατίθενται για τις δραστηριότητες αυτές, ούτε ii) στις δηµόσιες συµβάσεις που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του εν λόγω Βιβλίου II δυνάµει των άρθρων 237, 242
και 251, ούτε, όταν ανατίθενται από αναθέτουσα αρχή
που παρέχει ταχυδροµικές υπηρεσίες κατά την έννοια
της περίπτωσης β΄της παρ. 2 του άρθρου 233, σε συµβάσεις που ανατίθενται για τις ακόλουθες δραστηριότητες:
α) υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας που συνδέονται και
παρέχονται εξ ολοκλήρου µε ηλεκτρονικά µέσα (συµπεριλαµβανοµένης της ασφαλούς διαβίβασης κωδικοποιηµένων εγγράφων µε ηλεκτρονικά µέσα, των υπηρεσιών
διαχείρισης διευθύνσεων και διαβίβασης συστηµένου ηλεκτρονικού ταχυδροµείου),
β) χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, οι οποίες εµπίπτουν
στην ονοµατολογία CPV µε αριθµούς αναφοράς από
66100000-1 έως 66720000-3 και στο άρθρο 240, περίπτωση δ΄, συµπεριλαµβανοµένων ιδίως των ταχυδροµικών ενταλµάτων πληρωµής και των ταχυδροµικών µεταφορών πιστώσεων,
γ) υπηρεσίες φιλοτελισµού ή
δ) υπηρεσίες εφοδιαστικής διαχείρισης (υπηρεσίες
που συνδυάζουν τη φυσική παράδοση και/ή την εναποθήκευση µε άλλα µη ταχυδροµικά καθήκοντα).

Άρθρο 8
Ειδικές εξαιρέσεις στον τοµέα
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών
(άρθρο 8 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) δεν εφαρµόζεται
στις δηµόσιες συµβάσεις και στους διαγωνισµούς µελετών, των οποίων κύριο αντικείµενο είναι να επιτραπεί
στις αναθέτουσες αρχές η διάθεση ή η εκµετάλλευση
δηµόσιων δικτύων επικοινωνιών ή η παροχή στο κοινό
µιας ή περισσότερων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι όροι
«δηµόσιο δίκτυο επικοινωνιών» και «δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών» έχουν την έννοια που αναφέρεται
στο άρθρο 2 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82).
Άρθρο 9
Δηµόσιες συµβάσεις που ανατίθενται και διαγωνισµοί
µελετών που διοργανώνονται δυνάµει
διεθνών κανόνων
(άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) δεν εφαρµόζεται
στις δηµόσιες συµβάσεις και τους διαγωνισµούς µελετών που η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να αναθέσει ή
να διοργανώσει, σύµφωνα µε διαδικασίες σύναψης συµβάσεων διαφορετικές από εκείνες του παρόντος Βιβλίου
και οι οποίες προβλέπονται σε οποιοδήποτε από τα εξής:
α) νοµικό µέσο που δηµιουργεί διεθνείς νοµικές υποχρεώσεις, όπως διεθνής συµφωνία, που έχει συναφθεί,
σύµφωνα µε τις Συνθήκες, µεταξύ κράτους - µέλους και
µίας ή περισσότερων τρίτων χωρών ή υποδιαιρέσεών
τους και καλύπτει έργα, αγαθά ή υπηρεσίες που προορίζονται για την από κοινού εκτέλεση ή εκµετάλλευση ενός σχεδίου από τα συµβαλλόµενα µέρη τους,
β) διεθνή οργανισµό.
Το Υπουργείο Εξωτερικών κοινοποιεί στην Επιτροπή
και στην Αρχή όλα τα νοµικά µέσα που προβλέπονται
στην περίπτωση α΄. Οι αρµόδιοι φορείς και όργανα υποχρεούνται να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία ζητείται από το Υπουργείο Εξωτερικών και είναι αναγκαία για
την κοινοποίηση του προηγούµενου εδαφίου.
2. Το παρόν Βιβλίο δεν εφαρµόζεται στις δηµόσιες
συµβάσεις και τους διαγωνισµούς µελετών που αναθέτει
ή διοργανώνει η αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε κανόνες διαδικασιών σύναψης συµβάσεων που προβλέπονται
από διεθνή οργανισµό ή διεθνές χρηµατοδοτικό ίδρυµα,
εφόσον οι δηµόσιες συµβάσεις και οι σχετικοί διαγωνισµοί µελετών χρηµατοδοτούνται πλήρως από τον εν λόγω οργανισµό ή ίδρυµα. Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων και διαγωνισµών µελετών που συγχρηµατοδοτούνται ως επί το πλείστον από διεθνή οργανισµό ή διεθνές χρηµατοδοτικό ίδρυµα, οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν επί των εφαρµοστέων διαδικασιών σύναψης συµβάσεων.
3. Το άρθρο 17 εφαρµόζεται στις συµβάσεις και στους
διαγωνισµούς µελέτης που αφορούν θέµατα άµυνας και
ασφάλειας και ανατίθενται ή διοργανώνονται, σύµφωνα
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µε διεθνείς κανόνες. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρµόζονται επί των ανωτέρω συµβάσεων και διαγωνισµών
µελέτης.
Άρθρο 10
Ειδικές εξαιρέσεις για συµβάσεις υπηρεσιών
(άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) δεν εφαρµόζεται
στις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών οι οποίες:
α) έχουν ως αντικείµενο την αγορά ή µίσθωση, µε οποιουσδήποτε χρηµατοδοτικούς όρους, γης ή υφισταµένων κτισµάτων ή άλλων ακινήτων ή αφορούν δικαιώµατα
επ’ αυτών,
β) αφορούν την αγορά, την ανάπτυξη, την παραγωγή ή
τη συµπαραγωγή υλικού προγραµµάτων που προορίζεται
για υπηρεσίες οπτικοακουστικών ή ραδιοφωνικών µέσων
τις οποίες αναθέτουν πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών ή ραδιοφωνικών µέσων ή στις συµβάσεις για το
χρόνο µετάδοσης ή την παροχή προγραµµάτων που ανατίθενται σε παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών ή
ραδιοφωνικών µέσων.
Για τους σκοπούς της παρούσας περίπτωσης, οι «υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων» και οι «πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων» έχουν την ίδια έννοια
µε εκείνη των περιπτώσεων α΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 109/2010 (Α΄ 190).
Το «πρόγραµµα» έχει την ίδια έννοια µε εκείνη της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 109/2010,
αλλά περιλαµβάνει επίσης ραδιοφωνικά προγράµµατα
και υλικό ραδιοφωνικών προγραµµάτων.
Επίσης, για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, το
«υλικό προγραµµάτων» έχει την ίδια έννοια µε το «πρόγραµµα»,
γ) αφορούν υπηρεσίες διαιτησίας και συµβιβασµού,
δ) αφορούν οποιαδήποτε από τις κατωτέρω νοµικές υπηρεσίες:
αα) νοµική εκπροσώπηση πελάτη από δικηγόρο κατά
την έννοια του άρθρου 2 του π.δ. 258/1987 (Α΄ 125) σε:
- διαιτησία ή συµβιβασµό που διεξάγεται σε κράτος µέλος, τρίτη χώρα ή ενώπιον διεθνούς οργάνου διαιτησίας ή συµβιβασµού ή
- δικαστικές διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων, δικαιοδοτικών οργάνων ή δηµοσίων αρχών κράτους - µέλους,
τρίτης χώρας ή διεθνών δικαστηρίων, δικαιοδοτικών ή
θεσµικών οργάνων,
ββ) νοµικές συµβουλές για την προετοιµασία οποιασδήποτε από τις διαδικασίες της υποπερίπτωσης αα΄ της
παρούσας περίπτωσης ή εάν υπάρχει απτή ένδειξη και
µεγάλη πιθανότητα το ζήτηµα που αφορούν οι συµβουλές να αποτελέσει αντικείµενο τέτοιων διαδικασιών, υπό
την προϋπόθεση ότι οι συµβουλές παρέχονται από δικηγόρο, κατά την έννοια του άρθρου 2 του π.δ. 258/1987,
γγ) υπηρεσίες πιστοποίησης και εξακρίβωσης της γνησιότητας εγγράφων που πρέπει να παρέχονται από συµβολαιογράφους,
δδ) νοµικές υπηρεσίες που παρέχονται από εµπιστευµατοδόχους (trustees) ή διορισµένους επιτρόπους ή άλλες νοµικές υπηρεσίες, των οποίων οι πάροχοι διορίζονται από δικαστήριο στο οικείο κράτος - µέλος ή διορίζονται βάσει του δικαίου για την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων υπό την εποπτεία τέτοιων δικαστηρίων ή δικαιοδοτικών οργάνων,

εε) λοιπές νοµικές υπηρεσίες, οι οποίες στο σχετικό
κράτος - µέλος συνδέονται, έστω και περιστασιακά, µε
την άσκηση δηµόσιας εξουσίας,
ε) αφορούν χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες σχετικές µε
την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή τη µεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων, κατά την έννοια του ν. 3606/2007 (Α΄ 195), υπηρεσίες που παρέχονται από κεντρικές τράπεζες και συναλλαγές µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και
του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας,
στ) αφορούν δάνεια είτε συνδέονται είτε όχι µε την
έκδοση, την πώληση, την αγορά ή τη µεταβίβαση τίτλων
ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων,
ζ) αφορούν συµβάσεις εργασίας,
η) αφορούν υπηρεσίες πολιτικής άµυνας, πολιτικής
προστασίας και πρόληψης κινδύνων που παρέχονται από
µη κερδοσκοπικές οργανώσεις ή ενώσεις και εµπίπτουν
στους ακόλουθους κωδικούς του CPV: 75250000-3,
75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7,
75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 και 85143000-3
πλην των υπηρεσιών ασθενοφόρων για τη διακοµιδή ασθενών,
θ) αφορούν δηµόσιες επιβατικές µεταφορές µε σιδηρόδροµο ή µετρό,
ι) αφορούν υπηρεσίες πολιτικών εκστρατειών που εµπίπτουν στους κωδικούς του CPV 79341400-0,
92111230-3 και 92111240-6, όταν ανατίθενται από πολιτικό κόµµα στο πλαίσιο προεκλογικής εκστρατείας.
Άρθρο 11
Συµβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει
αποκλειστικού δικαιώµατος
(άρθρο 11 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) δεν εφαρµόζεται
σε δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται από
µία αναθέτουσα αρχή σε άλλη αναθέτουσα αρχή ή σε οµάδα αναθετουσών αρχών βάσει αποκλειστικού δικαιώµατος που τους παρέχεται δυνάµει διατάξεων νόµου ή
δηµοσιευµένων διοικητικών πράξεων, εφόσον οι διατάξεις αυτές είναι σύµφωνες µε τη ΣΛΕΕ.
Άρθρο 12
Δηµόσιες συµβάσεις µεταξύ φορέων
του δηµοσίου τοµέα
(άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Μία δηµόσια σύµβαση που ανατίθεται από µία αναθέτουσα αρχή σε ένα νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221), εάν πληρούνται σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) η αναθέτουσα αρχή ασκεί επί του εν λόγω νοµικού
προσώπου έλεγχο ανάλογο εκείνου που ασκεί επί των
δικών της υπηρεσιών,
β) περισσότερο από το 80% των δραστηριοτήτων του
ελεγχοµένου νοµικού προσώπου διεξάγεται κατά την εκτέλεση καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί από την ελέγχουσα αναθέτουσα αρχή ή άλλα νοµικά πρόσωπα
που ελέγχει η εν λόγω αναθέτουσα αρχή, και
γ) δεν υπάρχει άµεση συµµετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων
στο ελεγχόµενο νοµικό πρόσωπο, εξαιρουµένων των
µορφών συµµετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνα-
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τότητα ελέγχου ή δικαιώµατος αρνησικυρίας που απαιτούνται διατάξεις νόµου και δεν ασκούν αποφασιστική επιρροή στο ελεγχόµενο νοµικό πρόσωπο.
Μια αναθέτουσα αρχή θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί
νοµικού προσώπου ανάλογο µε τον έλεγχο που ασκεί
στις υπηρεσίες της κατά την έννοια της περίπτωσης α΄
του πρώτου εδαφίου, όταν ασκεί αποφασιστική επιρροή
τόσο στους στρατηγικούς στόχους, όσο και στις σηµαντικές αποφάσεις του ελεγχόµενου νοµικού προσώπου.
Ο έλεγχος µπορεί, επίσης, να ασκείται από άλλο νοµικό
πρόσωπο που ελέγχεται µε τον ίδιο τρόπο από την αναθέτουσα αρχή.
2. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται επίσης σε περίπτωση
που ένα ελεγχόµενο νοµικό πρόσωπο, το οποίο είναι αναθέτουσα αρχή, αναθέτει σύµβαση στην αναθέτουσα
αρχή η οποία το ελέγχει ή σε άλλο νοµικό πρόσωπο που
τελεί υπό τον έλεγχο της ίδιας αναθέτουσας αρχής, εφόσον δεν υπάρχει άµεση συµµετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στο νοµικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η δηµόσια σύµβαση, εξαιρουµένων των µορφών συµµετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνατότητα ελέγχου ή δικαιώµατος αρνησικυρίας που απαιτούνται από διατάξεις νόµου, και δεν ασκούν αποφασιστική επιρροή στο ελεγχόµενο νοµικό πρόσωπο.
3. Μία αναθέτουσα αρχή που δεν ασκεί έλεγχο κατά
την έννοια της παραγράφου 1 σε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου µπορεί, εντούτοις, να αναθέσει
δηµόσια σύµβαση στο εν λόγω νοµικό πρόσωπο χωρίς
να εφαρµόσει τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η αναθέτουσα αρχή ασκεί από κοινού µε άλλες αναθέτουσες αρχές έλεγχο επί του εν λόγω νοµικού προσώπου ανάλογο εκείνου που ασκούν επί των δικών τους υπηρεσιών,
β) περισσότερο από το 80% των δραστηριοτήτων του
εν λόγω νοµικού προσώπου διεξάγεται κατά την εκτέλεση καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί από τις ελέγχουσες αναθέτουσες αρχές ή άλλα νοµικά πρόσωπα που
ελέγχονται από τις ίδιες αναθέτουσες αρχές και
γ) δεν υπάρχει άµεση συµµετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων
στο ελεγχόµενο νοµικό πρόσωπο, εξαιρουµένων των
µορφών συµµετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνατότητα ελέγχου ή δικαιώµατος αρνησικυρίας που απαιτούνται από διατάξεις νόµου και δεν ασκούν αποφασιστική επιρροή στο ελεγχόµενο νοµικό πρόσωπο.
Για τους σκοπούς της περίπτωσης α΄ του πρώτου εδαφίου, οι αναθέτουσες αρχές ασκούν από κοινού έλεγχο
επί νοµικού προσώπου, εφόσον πληρούνται σωρευτικά
οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) τα όργανα λήψης αποφάσεων του ελεγχόµενου νοµικού προσώπου απαρτίζονται από εκπροσώπους όλων
των αναθετουσών αρχών που συµµετέχουν· το ίδιο φυσικό πρόσωπο µπορεί να εκπροσωπεί πολλές ή όλες τις
συµµετέχουσες αναθέτουσες αρχές,
β) οι εν λόγω αναθέτουσες αρχές είναι σε θέση να ασκούν από κοινού αποφασιστική επιρροή στους στρατηγικούς στόχους και τις σηµαντικές αποφάσεις του ελεγχόµενου νοµικού προσώπου και
γ) το ελεγχόµενο νοµικό πρόσωπο δεν επιδιώκει συµφέροντα αντίθετα από αυτά των αναθετουσών αρχών
που το ελέγχουν.
4. Μία σύµβαση, η οποία συνάπτεται αποκλειστικά µεταξύ δύο ή περισσότερων αναθετουσών αρχών, δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Βιβλίου, ε-

φόσον πληρούνται σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) η σύµβαση εγκαθιδρύει ή υλοποιεί συνεργασία µεταξύ των συµµετεχουσών αναθετουσών αρχών η οποία
αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι δηµόσιες υπηρεσίες
που οφείλουν να εκτελούν οι εν λόγω αρχές παρέχονται
για την επίτευξη των κοινών τους στόχων,
β) η υλοποίηση της συνεργασίας αυτής εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δηµοσίου συµφέροντος και
γ) οι συµµετέχουσες αναθέτουσες αρχές εκτελούν
στην ελεύθερη αγορά λιγότερο από το 20% των δραστηριοτήτων που αφορά η συνεργασία.
5. Για τον προσδιορισµό του ποσοστού των δραστηριοτήτων που αναφέρεται στην περίπτωση β΄ του πρώτου
εδαφίου της παρ. 1, στην περίπτωση β΄ του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 και στην περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4, λαµβάνεται υπόψη ο µέσος συνολικός κύκλος εργασιών ή άλλο ενδεδειγµένο µέτρο βάσει δραστηριοτήτων, όπως το κόστος που βαρύνει το συγκεκριµένο νοµικό πρόσωπο ή αναθέτουσα αρχή όσον αφορά τις υπηρεσίες, τα αγαθά και τα έργα κατά την τριετία που προηγείται της ανάθεσης της σύµβασης.
Αν, λόγω της ηµεροµηνίας κατά την οποία δηµιουργήθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του το συγκεκριµένο
νοµικό πρόσωπο ή αναθέτουσα αρχή ή λόγω αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων του, ο κύκλος εργασιών ή
άλλο µέτρο βάσει δραστηριοτήτων, όπως το κόστος, δεν
διατίθεται για την τελευταία τριετία ή δεν είναι πλέον
κατάλληλο, αρκεί να αποδειχθεί ότι η µέτρηση της δραστηριότητας είναι αξιόπιστη, ιδίως µέσω προβολών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.
6. Πάσης φύσεως συµβάσεις ή συµφωνίες (π.χ. προγραµµατικές, συνεργασίας), οι οποίες ενδέχεται να συνάπτονται δυνάµει ειδικών διατάξεων και ιδίως:
α) του άρθρου 12 του π.δ. 30/1996 (Α΄ 21),
β) των άρθρων 223 και 225 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114),
γ) των άρθρων 22 και 32 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267),
δ) των άρθρων 99 και 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87),
ε) του άρθρου 12 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216) και
στ) του άρθρου 44,
µπορεί να µην εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
παρόντος Βιβλίου, υπό τους όρους των άρθρων 3 έως 17
και ιδίως του παρόντος άρθρου.
ΤΜΗΜΑ IV
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 13
Συµβάσεις που επιδοτούνται από αναθέτουσες αρχές
(άρθρο 13 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) εφαρµόζεται στην
ανάθεση των κατωτέρω συµβάσεων:
α) συµβάσεων έργων που επιδοτούνται άµεσα σε ποσοστό άνω του 50% από τις αναθέτουσες αρχές, όταν οι
συµβάσεις αυτές αφορούν µία από τις ακόλουθες δραστηριότητες:
αα) δραστηριότητες πολιτικού µηχανικού που αναφέρονται στο Παράρτηµα II του Προσαρτήµατος Α΄,
ββ) οικοδοµικές εργασίες για νοσοκοµεία, εγκαταστά-
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σεις αθλητισµού, αναψυχής και ψυχαγωγίας, σχολικά
και πανεπιστηµιακά κτίρια και κτίρια διοικητικής χρήσης,
β) συµβάσεις υπηρεσιών που επιδοτούνται άµεσα σε
ποσοστό άνω του 50% από τις αναθέτουσες αρχές και οι
οποίες συνδέονται µε σύµβαση έργων, όπως αναφέρεται
στην περίπτωση α΄.
Οι αναθέτουσες αρχές που χορηγούν τις επιδοτήσεις
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο περιπτώσεις α΄ και
β΄ µεριµνούν για την τήρηση του παρόντος Βιβλίου, όταν δεν αναθέτουν οι ίδιες τις επιδοτούµενες συµβάσεις
ή όταν αναθέτουν τη σύµβαση αυτή εξ ονόµατος και για
λογαριασµό άλλων φορέων.
Άρθρο 14
Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης
(άρθρο 14 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) εφαρµόζεται µόνο σε δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης που εµπίπτουν στους κωδικούς CPV 73000000-2
έως 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 και
73430000-5, εφόσον πληρούνται αµφότερες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) τα προϊόντα ανήκουν αποκλειστικά στην αναθέτουσα αρχή για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της και
β) η παροχή της υπηρεσίας αµείβεται εξ ολοκλήρου από την αναθέτουσα αρχή.
2. Πριν τη σύναψη συµβάσεων υπηρεσιών έρευνας και
ανάπτυξης, για το χαρακτηρισµό του είδους της σύµβασης ως ερευνητικού έργου, απαιτείται η προηγούµενη
σύµφωνη γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου Δηµοσίων
Έργων της ΕΚΑΑ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 41 για τις συµβάσεις άνω των ορίων, ενώ για
τις συµβάσεις κάτω των ορίων απαιτείται η σύµφωνη
γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου της αναθέτουσας αρχής.
3. Για την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών
έργων που διαχειρίζονται οι ειδικοί λογαριασµοί κονδυλίων έρευνας των ΑΕΙ, των Ερευνητικών Κέντρων και
της Γενικής Γραµµατείας Ερευνας και Τεχνολογίας
(ΓΓΕΤ), καθώς και για τις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων που διενεργούν οι ΕΚΑΑ των περιπτώσεων
β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 41 στον τοµέα
αρµοδιότητάς τους, δεν εφαρµόζεται η παράγραφος 2.
ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Άρθρο 15
Άµυνα και ασφάλεια
(άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) εφαρµόζεται
στην ανάθεση δηµόσιων συµβάσεων και σε διαγωνισµούς µελετών που διοργανώνονται στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας, εξαιρουµένων των κατωτέρω
συµβάσεων:
α) συµβάσεων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
του µέρους δεύτερου του ν. 3978/2011 (Α΄ 137),
β) συµβάσεων στις οποίες δεν εφαρµόζεται το µέρος
δεύτερο του ν. 3978/2011 (Α΄ 137), σύµφωνα µε τα άρθρα 17 και 24 του εν λόγω νόµου.

2. Το παρόν Βιβλίο δεν εφαρµόζεται στις δηµόσιες
συµβάσεις και τους διαγωνισµούς µελετών που δεν εξαιρούνται για άλλο λόγο δυνάµει της παρ. 1, στο µέτρο
που η προστασία των ουσιωδών συµφερόντων ασφαλείας της χώρας δεν µπορεί να διασφαλιστεί µε λιγότερο
δραστικά µέτρα, όπως µε την επιβολή απαιτήσεων για
την προστασία του εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών που η αναθέτουσα αρχή καθιστά διαθέσιµες
σε µία διαδικασία ανάθεσης σύµβασης, κατά τα προβλεπόµενα στο παρόν Βιβλίο.
Επίσης, και, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 346 της ΣΛΕΕ, το παρόν Βιβλίο
δεν εφαρµόζεται στις δηµόσιες συµβάσεις και στους
διαγωνισµούς µελετών που δεν εξαιρούνται για άλλο
λόγο δυνάµει της παρ. 1, στο µέτρο που η εφαρµογή του
παρόντος Βιβλίου θα υποχρέωνε τη χώρα να παράσχει
πληροφορίες, τη δηµοσιοποίηση των οποίων θεωρεί αντίθετη µε τα ουσιώδη συµφέροντα ασφαλείας της.
3. Όταν η διαδικασία σύναψης και η εκτέλεση της δηµόσιας σύµβασης ή του διαγωνισµού µελέτης κηρύσσεται απόρρητη ή πρέπει να συνοδεύεται από ειδικά µέτρα
ασφαλείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής νοµοθεσίας, ιδίως δε τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3978/2011 (Α΄ 137) και της
απόφασης µε αριθµ. 838/39/461322/14.8.2008 του Υπουργού Εσωτερικών (Β΄ 1632) το παρόν Βιβλίο δεν εφαρµόζεται, υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα κρίνει ότι τα εν λόγω ουσιώδη συµφέροντα δεν µπορούν να διασφαλιστούν µε λιγότερο δραστικά µέτρα, όπως αυτά
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2.
Άρθρο 16
Μεικτές συµβάσεις που αφορούν την άµυνα
ή την ασφάλεια
(άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται στις µεικτές συµβάσεις που έχουν αντικείµενο σύµβαση η οποία καλύπτεται
από το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221), καθώς και σύµβαση η οποία διέπεται από το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ ή το
µέρος δεύτερο του ν. 3978/2011 (Α΄ 137).
2. Όταν τα διαφορετικά µέρη µιας συγκεκριµένης σύµβασης µπορεί να χωριστούν αντικειµενικά, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να επιλέγουν να αναθέσουν είτε χωριστές συµβάσεις για τα χωριστά µέρη είτε µία ενιαία
σύµβαση.
Όταν οι αναθέτουσες αρχές επιλέγουν να αναθέσουν
χωριστές συµβάσεις για χωριστά µέρη, η απόφαση για
το εφαρµοστέο νοµικό καθεστώς καθεµιάς από τις χωριστές αυτές συµβάσεις λαµβάνεται βάσει των χαρακτηριστικών εκάστου µέρους.
Όταν οι αναθέτουσες αρχές επιλέγουν να αναθέσουν
µία ενιαία σύµβαση, ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια για
τον καθορισµό του εφαρµοστέου νοµικού καθεστώτος:
α) όταν µέρος µιας συγκεκριµένης σύµβασης διέπεται
από το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ, η σύµβαση µπορεί να ανατίθεται χωρίς εφαρµογή του παρόντος Βιβλίου, υπό την
προϋπόθεση ότι η ανάθεση ενιαίας σύµβασης δικαιολογείται από αντικειµενικούς λόγους,
β) όταν µέρος µιας συγκεκριµένης σύµβασης διέπεται
από το µέρος δεύτερο του ν. 3978/2011 (Α΄ 137), η σύµβαση µπορεί να ανατίθεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του µέρους δεύτερου του ν. 3978/2011 (Α΄ 137), υπό την
προϋπόθεση ότι η ανάθεση ενιαίας σύµβασης βασίζεται
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σε αντικειµενικούς λόγους. Η παρούσα περίπτωση β΄
δεν επηρεάζει τα κατώτατα όρια και τις εξαιρέσεις που
προβλέπει το µέρος δεύτερο του ν. 3978/2011 (Α΄ 137).
Η απόφαση για την ανάθεση µίας ενιαίας σύµβασης,
ωστόσο, δεν λαµβάνεται µε σκοπό την εξαίρεση των
συµβάσεων από την εφαρµογή του παρόντος Βιβλίου ή
του µέρους δεύτερου του ν. 3978/2011 (Α΄ 137).
3. Η περίπτωση α΄ του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 εφαρµόζεται στις µεικτές συµβάσεις για τις οποίες θα
µπορούσαν άλλως να ισχύουν οι περιπτώσεις α΄ και β΄
του προαναφερθέντος εδαφίου.
4. Όταν τα διαφορετικά µέρη µιας συγκεκριµένης σύµβασης δεν µπορεί να χωριστούν αντικειµενικά, η σύµβαση µπορεί να ανατίθεται χωρίς να εφαρµόζεται το παρόν
Βιβλίο, όταν περιλαµβάνει στοιχεία στα οποία εφαρµόζεται το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ· διαφορετικά, µπορεί να ανατίθεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του µέρους δεύτερου του ν. 3978/2011 (Α΄ 137).
Άρθρο 17
Δηµόσιες συµβάσεις και διαγωνισµοί µελετών που
αφορούν την άµυνα ή την ασφάλεια και ανατίθενται ή
διοργανώνονται , σύµφωνα µε διεθνείς κανόνες
(άρθρο 17 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) δεν εφαρµόζεται
στις δηµόσιες συµβάσεις και τους διαγωνισµούς µελετών που αφορούν την άµυνα ή την ασφάλεια και που η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να αναθέσει ή να διοργανώσει, σύµφωνα µε διαδικασίες σύναψης συµβάσεων
διαφορετικές από αυτές του παρόντος Βιβλίου και οι οποίες προβλέπονται σε οποιοδήποτε από τα εξής:
α) διεθνή συµφωνία ή διακανονισµό που έχει συναφθεί, σύµφωνα µε τις Συνθήκες µεταξύ του κράτους και
µιας ή περισσότερων τρίτων χωρών ή (διοικητικών) υποδιαιρέσεών τους και καλύπτουν έργα, αγαθά ή υπηρεσίες που προορίζονται για την από κοινού εκτέλεση ή εκµετάλλευση ενός σχεδίου από τα συµβαλλόµενα µέρη
τους,
β) διεθνή συµφωνία ή διακανονισµό που συνδέεται µε
τη στάθµευση στρατευµάτων και αφορά επιχειρήσεις
κράτους - µέλους ή τρίτης χώρας,
γ) διεθνή οργανισµό.
Το Υπουργείο Εξωτερικών κοινοποιεί στην Επιτροπή
και στην Αρχή όλες τις συµφωνίες ή τους διακανονισµούς που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου. Οι αρµόδιοι φορείς και όργανα υποχρεούνται να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία ζητείται από το Υπουργείο Εξωτερικών και είναι αναγκαία για
την κοινοποίηση του προηγούµενου εδαφίου.
2. Το παρόν Βιβλίο δεν εφαρµόζεται στις δηµόσιες
συµβάσεις και στους διαγωνισµούς µελετών που αφορούν την άµυνα ή την ασφάλεια και ανατίθενται από την
αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε κανόνες περί διαδικασιών σύναψης συµβάσεων, οι οποίοι προβλέπονται από
διεθνή οργανισµό ή διεθνές χρηµατοδοτικό ίδρυµα, εφόσον οι συγκεκριµένες δηµόσιες συµβάσεις και διαγωνισµοί µελετών χρηµατοδοτούνται πλήρως από τον εν λόγω οργανισµό ή ίδρυµα. Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων και διαγωνισµών µελετών που συγχρηµατοδοτούνται ως επί το πλείστον από διεθνή οργανισµό ή διεθνές χρηµατοδοτικό ίδρυµα, οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν επί των εφαρµοστέων διαδικασιών σύναψης συµβάσεων.

ΤΙΤΛΟΣ 2
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Άρθρο 18
Αρχές εφαρµοζόµενες στις διαδικασίες
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων
(άρθρο 18 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές αντιµετωπίζουν τους οικονοµικούς φορείς ισότιµα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν
µε διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας,
της αµοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δηµόσιου συµφέροντος, της προστασίας των δικαιωµάτων
των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισµού και της
προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιµης και αειφόρου ανάπτυξης.
Ο σχεδιασµός των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων
δεν γίνεται µε σκοπό την εξαίρεσή τους από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) ή
τον τεχνητό περιορισµό του ανταγωνισµού. Ο ανταγωνισµός θεωρείται ότι περιορίζεται τεχνητά όταν οι διαδικασίες σύναψης συµβάσεων έχουν σχεδιαστεί µε σκοπό
την αδικαιολόγητα ευνοϊκή ή δυσµενή µεταχείριση ορισµένων οικονοµικών φορέων.
Οι αναθέτουσες αρχές λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα
ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων και η χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση των διατιθέµενων προς το σκοπό
αυτό δηµοσίων πόρων.
2. Κατά την εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεων, οι οικονοµικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν
θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α΄. Η
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση
των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της
ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.
3. Οι ανάδοχοι δηµοσίων συµβάσεων εντάσσονται κατά προτεραιότητα στα προγράµµατα επιθεωρήσεων και
ελέγχων του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.),
σύµφωνα µε το π.δ. 113/2014 (Α΄ 180) και του Σώµατος
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και
Μεταλλείων, σύµφωνα µε το π.δ. 100/2014 (Α΄ 167), εφόσον πληρούν τα ειδικότερα κριτήρια που ορίζονται
στις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των υπηρεσιών
αυτών.
4. Η υποχρέωση της παραγράφου 2:
(α) επισηµαίνεται στα έγγραφα της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 53 και
(β) αποτελεί ειδικό όρο της σύµβασης , σύµφωνα µε το
άρθρο 130.
5. Η αθέτηση της υποχρέωσης της παρ. 2 συνιστά σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα του οικονοµικού φορέα
κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 73, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις. Ειδικά, κατά
τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή/και φύλαξης, ως σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα νοούνται ιδίως τα προβλεπόµενα στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν.
3863/2010 (Α΄ 115).
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Άρθρο 19
Οικονοµικοί φορείς
(άρθρο 19 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι οικονοµικοί φορείς οι οποίοι, δυνάµει της νοµοθεσίας του κράτους - µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένοι, έχουν δικαίωµα να παρέχουν τη συγκεκριµένη υπηρεσία δεν απορρίπτονται µε µοναδική αιτιολογία το
γεγονός ότι, δυνάµει της νοµοθεσίας του κράτους - µέλους στο οποίο πραγµατοποιείται η ανάθεση της σύµβασης, θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νοµικά πρόσωπα.
Ωστόσο, στην περίπτωση των δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών και έργων, καθώς και των δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών που καλύπτουν, επιπλέον, εργασίες ή υπηρεσίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, είναι δυνατόν
να απαιτείται από τα νοµικά πρόσωπα να αναφέρουν,
στην προσφορά ή στην αίτηση συµµετοχής τους, τα ονόµατα και τα επαγγελµατικά προσόντα των µελών του
προσωπικού που επιφορτίζονται µε την εκτέλεση της
συγκεκριµένης σύµβασης.
2. Στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων µπορούν να
συµµετέχουν ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών συµπράξεων. Οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν από τις εν λόγω ενώσεις να
περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συµµετοχής.
Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύµβασης τον
τρόπο µε τον οποίο οι ενώσεις οικονοµικών φορέων θα
πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας ή τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77 εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειµενικούς λόγους και είναι
σύµφωνο µε την αρχή της αναλογικότητας.
Ειδικά, στις διαδικασίες σύναψης σύµβασης µελετών ή
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών
υπηρεσιών, η πλήρωση των απαιτήσεων της παρ. 2 του
άρθρου 75, καθώς και του άρθρου 77 πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα µέλη της ένωσης. Η πλήρωση των απαιτήσεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 75, αρκεί
να ικανοποιείται από ένα εκ των µελών της ένωσης.
Επιπλέον, πάγιοι όροι, όσον αφορά τον τρόπο µε τον
οποίο οι ενώσεις οικονοµικών φορέων ικανοποιούν τις απαιτήσεις του άρθρου 75 τίθενται στα άρθρα 76 και 77,
όσον αφορά σε δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών
υπηρεσιών, καθώς και σε πρότυπα εγγράφων σύµβασης.
Όροι που αφορούν την εκτέλεση της σύµβασης από ενώσεις οικονοµικών φορέων, διαφορετικοί από εκείνους
που επιβάλλονται σε µεµονωµένους συµµετέχοντες,
πρέπει επίσης να δικαιολογούνται από αντικειµενικούς
λόγους και να είναι σύµφωνοι µε την αρχή της αναλογικότητας.
3. Ανεξαρτήτως της παρ. 2, οι αναθέτουσες αρχές
µπορούν να απαιτήσουν από τις ενώσεις οικονοµικών
φορέων να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτής της νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. Ειδικά, στην περίπτωση δηµοσίων συµβάσεων έργου, η νοµική µορφή της

αναδόχου - ένωσης, πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού αριθµού φορολογικού µητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία συσταθείσα δια συµβολαιογραφικού εγγράφου).
4. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση
οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η
ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύµβασης.
Άρθρο 20
Συµβάσεις ανατιθέµενες κατ’ αποκλειστικότητα
(άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να παραχωρούν
κατ’ αποκλειστικότητα, υπό τους ειδικότερους όρους
του παρόντος άρθρου και του προεδρικού διατάγµατος
της παραγράφου 4, το δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβασεων σε:
(α) Προστατευµένα Παραγωγικά Εργαστήρια του άρθρου 17 του ν. 2646/1998 (Α΄ 236),
(β) Κοινωνικούς Συνεταιρισµούς Περιορισµένης Ευθύνης του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96),
(γ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης
της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.
4019/2011 (Α΄ 216) και
(δ) κάθε άλλο οικονοµικό φορέα που έχει ως κύριο
σκοπό, δυνάµει του καταστατικού του, την επαγγελµατική και κοινωνική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων προσώπων, εφόσον περισσότεροι από 30%
των εργαζοµένων του φορέα είναι εργαζόµενοι µε αναπηρία ή µειονεκτούντες εργαζόµενοι.
2. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να προβλέπουν την
εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεων στο πλαίσιο προγραµµάτων προστατευµένης απασχόλησης, εφόσον περισσότεροι από 30% των εργαζοµένων στα προγράµµατα αυτά είναι εργαζόµενοι µε αναπηρία ή µειονεκτούντες εργαζόµενοι.
3. Η επιλογή των αναδόχων µεταξύ των ως άνω κατηγοριών οικονοµικών φορέων πραγµατοποιείται δυνάµει
σχετικής πρόσκλησης που απευθύνεται στο σύνολο αυτών των φορέων. Η προκήρυξη του διαγωνισµού και η
πρόσκληση αναφέρει το παρόν άρθρο.
4. Με προεδρικό διάταγµα που εκδιδεται κατόπιν πρότασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών καθορίζονται:
α) το κατώτατο ποσοστό των συµβάσεων τις οποίες οι
αναθέτουσες αρχές αναθέτουν υποχρεωτικά δυνάµει
του παρόντος άρθρου και ο τρόπος υπολογισµού του,
β) τα είδη και οι κατηγορίες των συµβάσεων του παρόντος άρθρου,
γ) οι ειδικότεροι όροι ανάθεσης των συµβάσεων του
παρόντος άρθρου,
δ) διαφορετικό ελάχιστο ποσοστό εργαζοµένων που
ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού, εφόσον ορίζεται ανώτερο από το 30% και οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέµα.
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Άρθρο 21
Εχεµύθεια
(άρθρο 21 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Εκτός αν προβλέπεται άλλως στο παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) ή σε άλλες διατάξεις, ιδίως στο άρθρο 1
του π.δ. 28/2015 (Α΄ 34) και στο άρθρο 24 του
ν. 2121/1993 (Α΄ 25), και µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση των συναπτόµενων
συµβάσεων και την ενηµέρωση των υποψηφίων και των
προσφερόντων, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 64 και 70,
η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που
της έχουν διαβιβάσει οικονοµικοί φορείς και τις οποίες
έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εµπορικών απορρήτων και των εµπιστευτικών πτυχών των προσφορών.
2. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις στους οικονοµικούς φορείς, µε σκοπό την
προστασία του εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τις οποίες παρέχουν οι αναθέτουσες αρχές καθ’ όλη τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων. Μπορούν επίσης
να απαιτήσουν από τους οικονοµικούς φορείς να διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το
προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιµοποιούν κατά την ανάθεση
ή εκτέλεση της σύµβασης.
3. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει
πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού
ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της
συγκεκριµένης πληροφορίας.
4. Δεν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις προσφερόµενες
ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία
της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την
αξιολόγησή της.
5. Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονοµικών φορέων ασκείται, σύµφωνα µε
τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ.
28/2015 (Α΄34).
Άρθρο 22
Κανόνες που εφαρµόζονται στις επικοινωνίες
(άρθρο 22 παράγραφοι 1- 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου
36, όλες οι επικοινωνίες, καθώς και όλες οι ανταλλαγές
πληροφοριών δυνάµει του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται µέσω
του ΕΣΗΔΗΣ, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του παρόντος
άρθρου, των άρθρων 36 και 37 και του Παραρτήµατος IV
του Προσαρτήµατος Α΄.
Τα εργαλεία και οι συσκευές που χρησιµοποιούνται για
τις επικοινωνίες µέσω του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, δεν δηµιουργούν διακρίσεις, είναι γενικώς προσιτά και διαλειτουργικά µε τις γενικά
χρησιµοποιούµενες ΤΠΕ, και δεν περιορίζουν την πρόσβαση των οικονοµικών φορέων στη διαδικασία σύναψης σύµβασης.
Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόµενα στο πρώτο και

δεύτερο εδάφιο, οι αναθέτουσες αρχές δεν υποχρεούνται να απαιτούν τη χρήση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. κατά τη διαδικασία υποβολής στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν λόγω του ειδικού χαρακτήρα της σύµβασης, η
χρήση ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας θα απαιτούσε
συγκεκριµένα εργαλεία, συσκευές ή µορφότυπους αρχείων που δεν διατίθενται γενικά ή δεν υποστηρίζονται
από γενικά διαθέσιµες εφαρµογές,
β) όταν οι εφαρµογές που υποστηρίζουν µορφότυπους
αρχείων κατάλληλους για την περιγραφή των προσφορών, χρησιµοποιούν µορφότυπους αρχείων που δεν µπορούν να υποστούν επεξεργασία από οποιαδήποτε άλλη
ανοιχτή ή γενικά διαθέσιµη εφαρµογή ή υπόκεινται σε
σχήµα αποκλειστικών αδειών εκµετάλλευσης και δεν
µπορούν να διατεθούν για µεταφόρτωση ή εξ αποστάσεως χρήση από την αναθέτουσα αρχή,
γ) όταν η χρήση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. θα απαιτούσε ειδικό
εξοπλισµό γραφείου, ο οποίος δεν διατίθεται γενικά στις
αναθέτουσες αρχές,
δ) όταν τα έγγραφα της σύµβασης απαιτούν την υποβολή υλικών ή υπό κλίµακα προπλασµάτων τα οποία δεν
είναι δυνατόν να διαβιβασθούν µέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Όσον αφορά τις επικοινωνίες για τις οποίες δεν χρησιµοποιούνται ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας, σύµφωνα
µε το τρίτο εδάφιο, η επικοινωνία γίνεται µε το ταχυδροµείο ή µε άλλο κατάλληλο µέσο ή µε συνδυασµό ταχυδροµικών ή άλλων καταλλήλων µέσων και ηλεκτρονικών
µέσων.
Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόµενα στο πρώτο και
δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, οι αναθέτουσες αρχές δεν υποχρεούνται να απαιτούν από τους
οικονοµικούς φορείς τη χρήση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. κατά τη
διαδικασία υποβολής, στο µέτρο που απαιτείται η χρήση
άλλων µέσων επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών είτε
λόγω παραβίασης της ασφάλειας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. είτε
για την προστασία του ιδιαιτέρως ευαίσθητου χαρακτήρα των πληροφοριών που απαιτεί ένα τόσο υψηλό επίπεδο προστασίας το οποίο δεν µπορεί να εξασφαλισθεί κατάλληλα µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων και συσκευών που διατίθενται γενικά σε οικονοµικούς φορείς ή
µπορεί να διατεθούν σε αυτούς µε άλλα µέσα πρόσβασης, κατά την έννοια της παραγράφου 5.
Εναπόκειται στις αναθέτουσες αρχές που απαιτούν,
σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο της παρούσης παραγράφου, άλλα µέσα επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών
για τη διαδικασία υποβολής, να αναφέρουν στη χωριστή
έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 341 τους σχετικούς
λόγους. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, οι αναθέτουσες
αρχές αναφέρουν στη χωριστή έκθεση τους λόγους για
τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η χρήση άλλων µέσων
επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών κατ’ εφαρµογή του
πέµπτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, µπορεί να
χρησιµοποιείται προφορική επικοινωνία σε σχέση µε άλλες ανακοινώσεις πλην των βασικών στοιχείων της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, υπό τον όρο ότι το περιεχόµενο της προφορικής επικοινωνίας τεκµηριώνεται επαρκώς. Προς τούτο, τα ουσιαστικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης συµβάσεων περιλαµβάνουν τα έγγραφα
της σύµβασης, τις αιτήσεις συµµετοχής, τις επιβεβαιώσεις ενδιαφέροντος και τις προσφορές. Ειδικότερα οι
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προφορικές επικοινωνίες µε τους προσφέροντες οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στο περιεχόµενο και την αξιολόγηση των προσφορών τεκµηριώνονται επαρκώς και µε τα ενδεδειγµένα µέσα, όπως
µε γραπτά ή ηχητικά αρχεία ή συνόψεις των βασικών
στοιχείων της επικοινωνίας.
3. Σε κάθε επικοινωνία, ανταλλαγή και αποθήκευση
πληροφοριών, οι αναθέτουσες αρχές µεριµνούν για τη
διαφύλαξη της ακεραιότητας των δεδοµένων και του απορρήτου των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής. Εξετάζουν το περιεχόµενο των προσφορών και των
αιτήσεων συµµετοχής µόνο µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής τους.
4. Όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις έργων και
τους διαγωνισµούς µελετών, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να απαιτούν τη χρήση συγκεκριµένων ηλεκτρονικών µέσων, όπως ηλεκτρονικών εργαλείων µοντελοποίησης κτιριοδοµικών πληροφοριών ή παρόµοιων µέσων.
Σε τέτοιες περιπτώσεις οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν
εναλλακτικά µέσα πρόσβασης, σύµφωνα µε την παρ. 5,
έως ότου τα εργαλεία αυτά να διατεθούν γενικά κατά
την έννοια του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1.
5. Εάν κριθεί απαραίτητο, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να απαιτούν τη χρήση εργαλείων και συσκευών
που δεν διατίθενται γενικώς, υπό την προϋπόθεση ότι
προσφέρουν εναλλακτικά µέσα πρόσβασης.
Οι αναθέτουσες αρχές θεωρείται ότι προσφέρουν άλλα κατάλληλα µέσα πρόσβασης σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν προσφέρουν ελεύθερη, πλήρη, άµεση και δωρεάν πρόσβαση µε ηλεκτρονικά µέσα στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της
προκήρυξης/ γνωστοποίησης, σύµφωνα µε το Παράρτηµα VIII του Προσαρτήµατος Α΄ ή από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση από το χρονικό
σηµείο έναρξης της διαδικασίας, σύµφωνα µε το άρθρο
61. Το κείµενο της προκήρυξης/γνωστοποίησης ή η πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος καθορίζει τη διαδικτυακή διεύθυνση στην οποία διατίθενται τα εργαλεία
και οι συσκευές αυτές,
β) όταν διασφαλίζουν ότι οι προσφέροντες που δεν έχουν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές ή
δεν έχουν τη δυνατότητα να τα αποκτήσουν εντός των
σχετικών προθεσµιών, υπό τον όρο ότι για την αδυναµία
πρόσβασης δεν ευθύνεται ο ίδιος ο προσφέρων, µπορούν να έχουν πρόσβαση στη διαδικασία σύναψης της
σύµβασης χρησιµοποιώντας προσωρινά διακριτικά (πρόσβασης) διαθέσιµα δωρεάν στο διαδίκτυο ή
γ) όταν υποστηρίζουν έναν εναλλακτικό δίαυλο για
την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.
Άρθρο 23
Ονοµατολογίες
(άρθρο 23 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
Οποιεσδήποτε αναφορές σε ονοµατολογίες στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων γίνονται
µε τη χρήση του «Κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες
συµβάσεις (CPV)», όπως εγκρίθηκε µε τον Κανονισµό
(ΕΚ) αριθµ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 5ης Νοεµβρίου 2002, για το κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις (L 340).

Άρθρο 24
Συγκρούσεις συµφερόντων
(άρθρο 24 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές λαµβάνουν τα κατάλληλα
µέτρα, κατά τις επόµενες παραγράφους, για:
α) την αποτελεσµατική πρόληψη,
β) τον εντοπισµό και
γ) την επανόρθωση
συγκρούσεων συµφερόντων που προκύπτουν κατά τη
διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένου του σχεδιασµού και της προετοιµασίας
της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της σύµβασης, ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν
στρεβλώσεις του ανταγωνισµού και να διασφαλίζεται η
ίση µεταχείριση όλων των οικονοµικών φορέων.
2. Κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων συντρέχει ιδίως όταν τα πρόσωπα της επόµενης παραγράφου, έχουν, άµεσα ή έµµεσα, χρηµατοοικονοµικό, οικονοµικό ή
άλλο προσωπικό συµφέρον, κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην παρ. 4, το οποίο θα µπορούσε να εκληφθεί
ως στοιχείο που θίγει την αµεροληψία και την ανεξαρτησία τους στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης.
3. Η σύγκρουση συµφερόντων αφορά ιδίως τα ακόλουθα πρόσωπα:
α) µέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής ή
του παρόχου υπηρεσιών διαδικασιών σύναψης συµβάσεων, υπό την έννοια του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως
221), ο οποίος ενεργεί εξ ονόµατος της αναθέτουσας
αρχής, συµπεριλαµβανοµένων των µελών των αποφαινόµενων ή/και γνωµοδοτικών οργάνων ή/και
β) τα µέλη των οργάνων διοίκησης ή άλλων οργάνων
της αναθέτουσας αρχής ή/και
γ) τους συζύγους και συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία µεν γραµµή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθµού των προσώπων των περιπτώσεων α΄ και β΄,
τα οποία:
αα) εµπλέκονται στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένου του σχεδιασµού
και της προετοιµασίας της διαδικασίας, καθώς και της
κατάρτισης των εγγράφων της σύµβασης ή/και
ββ) µπορούν να επηρεάσουν την έκβασή της.
4. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «συµφέροντα» νοούνται προσωπικά, οικογενειακά, οικονοµικά,
πολιτικά ή άλλα κοινά συµφέροντα µε τους υποψηφίους
ή προσφέροντες ή µε τους υπεργολάβους αυτών ή µε οποιοδήποτε µέλος υποψήφιας/προσφέρουσας ένωσης
οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και αντικρουόµενων επαγγελµατικών συµφερόντων, όπως ιδίως:
α) Η συµµετοχή προσώπου της παρ. 3 στα όργανα διοίκησης ή διαχείρισης ενός οικονοµικού φορέα, όταν ο
εν λόγω οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία
σύναψης δηµόσιας σύµβασης που διενεργεί η αναθέτουσα αρχή.
β) Η κατοχή από πρόσωπο των περιπτώσεων α΄ ή/και
β΄ της παρ. 3, ποσοστού άνω του 0,5% των µετοχών, εταιρικών µεριδίων ή άλλης φύσης δικαιωµάτων επί του
κεφαλαίου οικονοµικού φορέα που συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης, εφόσον η κατοχή
του ανωτέρω ποσοστού επιτρέπει τη συµµετοχή στη διαχείριση του φορέα αυτού.
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γ) Η ύπαρξη, κατά τη χρονική περίοδο που έχει ως αφετηρία δώδεκα (12) µήνες πριν από την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης και λήξη την ηµέρα σύναψης αυτής, συµβατικού δεσµού που αφορά είτε στην
παροχή εξηρτηµένης εργασίας είτε στην εκτέλεση έργου ή παροχή υπηρεσιών ή προµήθεια αγαθών µεταξύ ενός προσώπου των περιπτώσεων α΄ ή/και β΄ της παρ. 3,
µε οικονοµικό φορέα, που συµµετέχει στη διαδικασία
σύναψης δηµόσιας σύµβασης.
5. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄
και β΄ της παρ. 3 υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν εγγράφως στην αναθέτουσα αρχή τυχόν σύγκρουση συµφερόντων των ιδίων ή των συγγενικών τους προσώπων,
υπό την έννοια της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3,
σε σχέση µε οποιονδήποτε υποψήφιο ή προσφέροντα,
από τη στιγµή που λαµβάνουν γνώση της εν λόγω σύγκρουσης, προκειµένου η αναθέτουσα αρχή να είναι σε
θέση να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 6. Παράλληλα, τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια σχετική µε τη διενέργεια της διαδικασίας σύναψης.
6. Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί
της συνδροµής ή µη κατάστασης σύγκρουσης συµφερόντων. Αν η αναθέτουσα αρχή αποφανθεί ότι συντρέχει
κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων, ενηµερώνει αµέσως την Αρχή και λαµβάνει αµελλητί τα κατάλληλα µέτρα, προς διασφάλιση της ίσης µεταχείρισης των διαγωνιζοµένων και προς αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισµού, στα οποία µπορεί να συµπεριλαµβάνεται η εξαίρεση του συγκεκριµένου προσώπου από οποιαδήποτε
συµµετοχή στη σχετική διαδικασία σύναψης δηµόσιας
σύµβασης, εφαρµοζοµένων και των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 7 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).
7. Εάν µια σύγκρουση συµφερόντων είναι αδύνατον
να αρθεί µε άλλον τρόπο, ο υποψήφιος ή προσφέρων, ο
οποίος σχετίζεται µε αυτή, αποκλείεται από τη διαδικασία, κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην περίπτωση
δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73.
8. Η αναθέτουσα αρχή συντάσσει και αποστέλλει στην
Αρχή γραπτή έκθεση, η οποία περιλαµβάνει τις περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων που εντοπίστηκαν, καθώς και όλα τα επακόλουθα µέτρα που ελήφθησαν, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 341.
ΤΙΤΛΟΣ 3
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ I
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Άρθρο 25
Δικαιούµενοι συµµετοχής - Προϋποθέσεις που
σχετίζονται µε τη ΣΔΣ και άλλες διεθνείς συµφωνίες
(άρθρο 25 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα εγκατεστηµένα σε:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει
τη ΣΔΣ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση
γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
2. Στο βαθµό που καλύπτονται από τα Παραρτήµατα 1,
2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την
Ένωση Προσαρτήµατος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές
διεθνείς συµφωνίες από τις οποίες δεσµεύεται η Ένωση,
οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονοµικούς φορείς των
χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συµφωνίες µεταχείριση εξίσου ευνοϊκή µε αυτήν που επιφυλάσσουν
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονοµικούς φορείς της Ένωσης.
Άρθρο 26
Επιλογή των διαδικασιών
(άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να προσφεύγουν:
α) στις ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες των άρθρων 27
και 28 αντίστοιχα ή
β) στις συµπράξεις καινοτοµίας του άρθρου 31.
2. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να προσφεύγουν
στην ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση ή
στον ανταγωνιστικό διάλογο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όσον αφορά έργα, αγαθά ή υπηρεσίες, που πληρούν
ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια:
αα) αν οι ανάγκες της αναθέτουσας αρχής δεν είναι
δυνατόν να ικανοποιηθούν χωρίς προσαρµογή των άµεσα διαθέσιµων λύσεων,
ββ) αν περιλαµβάνουν σχεδιασµό ή καινοτόµες λύσεις,
γγ) αν η σύµβαση δεν είναι δυνατόν να ανατεθεί χωρίς
προηγούµενες διαπραγµατεύσεις λόγω ειδικών περιστάσεων που σχετίζονται µε τη φύση, την πολυπλοκότητα ή
τη νοµική ή χρηµατοοικονοµική οργάνωση ή λόγω των
κινδύνων που συνδέονται µε τους ανωτέρω παράγοντες,
δδ) αν οι τεχνικές προδιαγραφές δεν είναι δυνατόν να
προκαθοριστούν µε επαρκή ακρίβεια από την αναθέτουσα αρχή µε αναφορά σε πρότυπο, ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση, κοινή τεχνική προδιαγραφή ή τεχνικό πλαίσιο αναφοράς κατά την έννοια των παραγράφων 2 έως 5
του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄,
β) όσον αφορά έργα, αγαθά ή υπηρεσίες για τα οποία,
έπειτα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, υποβάλλονται
µόνο µη κανονικές ή απαράδεκτες προσφορές.
Στις περιπτώσεις αυτές, οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτείται να δηµοσιεύουν προκήρυξη σύµβασης, εφόσον
στη διαδικασία περιλαµβάνουν όλους τους προσφέροντες οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 73 έως
83 και οι οποίοι, κατά την προηγηθείσα ανοικτή ή κλειστή
διαδικασία, υπέβαλαν προσφορές σύµφωνες προς τις
τυπικές απαιτήσεις της διαδικασίας σύναψης σύµβασης,
και µόνον αυτούς.
3. Μη κανονικές προσφορές θεωρούνται συγκεκριµένα:
α) όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων
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της σύµβασης,
β) όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσµα,
γ) όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέµιτης πρακτικής, όπως συµπαιγνίας ή διαφθοράς,
δ) όσες κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαµηλές.
4. Απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται συγκεκριµένα:
α) όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι
δεν διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα και
β) όσων η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της αναθέτουσας αρχής, όπως καθορίσθηκε και τεκµηριώθηκε
πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύµβασης.
5. Ο διαγωνισµός προκηρύσσεται µέσω προκήρυξης
σύµβασης, κατ’ εφαρµογή των άρθρων 63 και 122 κατά
περίπτωση. Όταν η σύµβαση ανατίθεται µε κλειστή διαδικασία ή ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση,
παρά τα προβλεπόµενα στο πρώτο εδάφιο, οι µη κεντρικές αναθέτουσες αρχές µπορούν να προκηρύσσουν διαγωνισµό µέσω προκαταρκτικής προκήρυξης, σύµφωνα
µε την παρ. 2 του άρθρου 62. Στην περίπτωση αυτή, οι οικονοµικοί φορείς που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον
τους µετά τη δηµοσίευση της προκαταρκτικής προκήρυξης προσκαλούνται στη συνέχεια να επιβεβαιώσουν το
ενδιαφέρον τους γραπτώς, µέσω «πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος», σύµφωνα µε το άρθρο 69.
6. Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 32, οι αναθέτουσες αρχές
µπορεί να προσφεύγουν σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση ή διαγωνισµό.
Άρθρο 27
Ανοικτή διαδικασία
(άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Στις ανοικτές διαδικασίες, κάθε ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας µπορεί να υποβάλλει προσφορά στο
πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισµού. Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε 35 ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης σύµβασης, υπό την
επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 60 και του τελευταίου
εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 67. Η προσφορά
συνοδεύεται από τις πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή.
2. Στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες αρχές έχουν
δηµοσιεύσει προκαταρκτική προκήρυξη που δεν χρησιµοποιήθηκε η ίδια ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού, η ελάχιστη προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών, όπως ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1,
µπορεί να περιορίζεται σε 15 ηµέρες, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η προκαταρκτική προκήρυξη περιελάµβανε όλες τις
πληροφορίες που οφείλει να περιλαµβάνει η προκήρυξη
σύµβασης, σύµφωνα µε το Μέρος Β΄ Τµήµα I του Παραρτήµατος V του Προσαρτήµατος Α΄ εφόσον οι πληροφορίες αυτές ήταν διαθέσιµες κατά τη στιγµή της δηµοσίευσης της προκαταρκτικής προκήρυξης·
β) η προκαταρκτική προκήρυξη απεστάλη προς δηµοσίευση εντός διαστήµατος 35 ηµερών έως 12 µηνών
πριν από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης
της σύµβασης.
3. Σε περίπτωση που επείγουσα κατάσταση δεόντως
τεκµηριωµένη από την αναθέτουσα αρχή καθιστά αδύνα-

τη την τήρηση της ελάχιστης προθεσµίας που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ορίζουν ελάχιστη προθεσµία που
δεν είναι µικρότερη των 15 ηµερών από την ηµεροµηνία
αποστολής της προκήρυξης της σύµβασης.
4. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να συντµήσει κατά πέντε ηµέρες την προθεσµία παραλαβής των προσφορών
που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 όταν αποδέχεται την υποβολή προσφορών µε ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου
1 και την παράγραφο 5 του άρθρου 22 και το άρθρο 37.
5. Κατά παρέκκλιση των ως άνω οριζόµενων προθεσµιών, ειδικά στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων κάτω των ορίων, ισχύουν οι προθεσµίες του άρθρου 121.
Άρθρο 28
Κλειστή διαδικασία
(άρθρο 28 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Στις κλειστές διαδικασίες, οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας µπορεί να υποβάλλει αίτηση συµµετοχής
στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισµού που περιλαµβάνει
τις πληροφορίες που ορίζονται στο Μέρος Β΄ ή Γ κατά
περίπτωση του Παραρτήµατος V του Προσαρτήµατος
Α΄, παρέχοντας τις πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή.
Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής ανέρχεται σε 30 ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της
προκήρυξης της σύµβασης ή, εάν ως µέσο προκήρυξης
του διαγωνισµού χρησιµοποιείται η προκαταρκτική προκήρυξη από την ηµεροµηνία αποστολής στην Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ένωσης της πρόσκλησης επιβεβαίωσης
ενδιαφέροντος.
2. Προσφορά µπορούν να υποβάλουν µόνο οι οικονοµικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από την αναθέτουσα
αρχή κατόπιν της αξιολόγησης των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να
περιορίζουν τον αριθµό των κατάλληλων υποψηφίων, οι
οποίοι προσκαλούνται να συµµετάσχουν στη διαδικασία,
σύµφωνα µε το άρθρο 84.
Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε 30 ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής
της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
3. Στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες αρχές έχουν
δηµοσιεύσει προκαταρκτική προκήρυξη που δεν χρησιµοποιείται η ίδια ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού,
η ελάχιστη προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών των 30 ηµερών που ορίζεται στο τρίτο εδάφιο της
παρ. 2, µπορεί να περιορίζεται σε 10 ηµέρες, εφόσον
πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η προκαταρκτική προκήρυξη περιελάµβανε όλες τις
πληροφορίες που απαιτούνται, σύµφωνα µε το Μέρος
Β΄ Τµήµα I του Παραρτήµατος V του Προσαρτήµατος Α΄,
εφόσον οι πληροφορίες αυτές ήταν διαθέσιµες κατά τη
στιγµή της δηµοσίευσης της προκαταρκτικής προκήρυξης·
β) η προκαταρκτική προκήρυξη απεστάλη προς δηµοσίευση εντός διαστήµατος 35 ηµερών έως 12 µηνών
πριν από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης
της σύµβασης.
4. Οι µη κεντρικές αναθέτουσες αρχές µπορούν να ορίζουν την προθεσµία παραλαβής των προσφορών µε α-
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µοιβαία συµφωνία µεταξύ της αναθέτουσας αρχής και
των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί, εφόσον παρέχεται
σε όλους τους επιλεγέντες υποψηφίους ίσος χρόνος για
την κατάρτιση και την υποβολή των προσφορών τους.
Ελλείψει συµφωνίας σχετικά µε την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, η προθεσµία δεν είναι µικρότερη
των 10 ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
5. Η αµοιβαία συµφωνία της παρ. 4 καταρτίζεται κατά
τα ειδικότερα προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης, υπό τον όρο ότι διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής
της ίσης µεταχείρισης των υποψηφίων και τεκµηριώνεται καταλλήλως.
6. Η προθεσµία παραλαβής των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 2 µπορεί να συντέµνεται κατά πέντε ηµέρες όταν η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται την υποβολή
προσφορών µε ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 22 και το άρθρο 37.
7. Όταν επείγουσα κατάσταση καθιστά αδύνατη την
τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται στο παρόν
άρθρο, οι εν λόγω αρχές, µε δεόντως αιτιολογηµένη απόφασή τους, µπορούν να ορίζουν:
α) προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής η
οποία δεν είναι µικρότερη των 15 ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης της σύµβασης,
β) προθεσµία παραλαβής των προσφορών η οποία δεν
µπορεί να είναι µικρότερη των 10 ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
8. Κατά παρέκκλιση των ως άνω οριζόµενων προθεσµιών, ειδικά στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων κάτω των ορίων, ισχύουν οι προθεσµίες του άρθρου 121.
Άρθρο 29
Ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση
(άρθρο 29 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Στις ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας µπορεί να υποβάλλει αίτηση συµµετοχής στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισµού που περιλαµβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται στα Μέρη Β΄ και Γ΄ του Παραρτήµατος V του Προσαρτήµατος Α΄, παρέχοντας τις πληροφορίες για την
ποιοτική επιλογή που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή.
Στα έγγραφα της σύµβασης, οι αναθέτουσες αρχές:
α) καθορίζουν το αντικείµενο της σύµβασης, περιγράφοντας τις ανάγκες τους και τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τα αγαθά, τα έργα ή τις υπηρεσίες της
σύµβασης,
β) προσδιορίζουν τα κριτήρια ανάθεσης της σύµβασης,
γ) αναφέρουν ποια στοιχεία της περιγραφής ορίζουν
τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν όλες οι
προσφορές.
Οι παρεχόµενες πληροφορίες είναι επαρκώς προσδιορισµένες, ώστε οι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να
προσδιορίσουν τη φύση και το εύρος του αντικειµένου
της σύµβασης και να αποφασίσουν αν θα ζητήσουν να
συµµετάσχουν στη διαδικασία.
Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής ανέρχεται σε 30 ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης της σύµβασης ή, εάν ως µέσο

προκήρυξης του διαγωνισµού χρησιµοποιείται η προκαταρκτική προκήρυξη, από την ηµεροµηνία αποστολής
της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.
Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αρχικών προσφορών ανέρχεται σε 30 ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 7 του άρθρου 28.
2. Αρχική προσφορά, η οποία αποτελεί τη βάση των επακόλουθων διαπραγµατεύσεων, µπορούν να υποβάλλουν µόνον οι οικονοµικοί φορείς που έχουν προσκληθεί
από την αναθέτουσα αρχή, κατόπιν της αξιολόγησης
των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να περιορίζουν τον αριθµό των κατάλληλων υποψηφίων, οι οποίοι προσκαλούνται να συµµετάσχουν στη διαδικασία, σύµφωνα µε το άρθρο 84.
3. Εάν δεν ορίζεται άλλως στην παράγραφο 5, οι αναθέτουσες αρχές διαπραγµατεύονται µε τους προσφέροντες τις αρχικές και όλες τις επακόλουθες προσφορές
που υποβάλλουν, εξαιρουµένης της τελικής προσφοράς
κατά την έννοια της παραγράφου 8, µε σκοπό τη βελτίωση του περιεχόµενου τους.
Οι ελάχιστες απαιτήσεις και τα κριτήρια ανάθεσης δεν
υπόκεινται σε διαπραγµατεύσεις.
4. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να αναθέτουν συµβάσεις µε βάση τις αρχικές προσφορές χωρίς διαπραγµάτευση, εφόσον έχουν αναφέρει στην προκήρυξη της
σύµβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ότι διατηρούν τη δυνατότητα να το πράξουν.
5. Κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων, οι αναθέτουσες αρχές εξασφαλίζουν την ίση µεταχείριση όλων
των προσφερόντων.
Για το σκοπό αυτό οι αναθέτουσες αρχές:
α) δεν παρέχουν πληροφορίες κατά τρόπο που να δηµιουργεί διακρίσεις, οι οποίες ενδέχεται να ευνοούν ορισµένους προσφέροντες έναντι των υπολοίπων,
β) ενηµερώνουν όλους τους προσφέροντες των οποίων οι προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί, σύµφωνα µε
την παρ. 7 γραπτώς για τυχόν αλλαγές των τεχνικών
προδιαγραφών ή άλλων εγγράφων της σύµβασης πέραν
εκείνων που καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις,
γ) παρέχουν, µετά τις αλλαγές αυτές, επαρκές χρονικό διάστηµα στους προσφέροντες, ώστε να τροποποιήσουν και να επανυποβάλουν τροποποιηµένες προσφορές, κατά περίπτωση.
Σύµφωνα µε το άρθρο 21, οι αναθέτουσες αρχές δεν
αποκαλύπτουν στους λοιπούς συµµετέχοντες εµπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί από υποψήφιο
ή προσφέροντα που συµµετέχει στις διαπραγµατεύσεις,
χωρίς την έγγραφη συναίνεσή του. Η εν λόγω συναίνεση δεν λαµβάνει τη µορφή γενικής παραίτησης, αλλά παρέχεται σχετικά µε την προτιθέµενη γνωστοποίηση των
συγκεκριµένων πληροφοριών.
6. Οι ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση
µπορούν να διεξάγονται σε διαδοχικές φάσεις, ούτως ώστε να µειώνεται ο αριθµός των προς διαπραγµάτευση
προσφορών µε την εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης
που ορίζονται στην προκήρυξη της σύµβασης, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή σε άλλο έγγραφο της σύµβασης. Η αναθέτουσα αρχή αναφέρει αν θα
κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής στην προκήρυξη
της σύµβασης, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή σε άλλο έγγραφο της σύµβασης.
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7. Όταν η αναθέτουσα αρχή σκοπεύει να ολοκληρώσει
τις διαπραγµατεύσεις, ενηµερώνει τους εναποµείναντες
προσφέροντες και ορίζει κοινή προθεσµία για την υποβολή τυχόν νέων ή αναθεωρηµένων προσφορών. Επαληθεύει ότι οι τελικές προσφορές πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις και συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του άρθρου 71, αξιολογεί τις τελικές προσφορές, βάσει των
κριτηρίων ανάθεσης και αναθέτει τη σύµβαση, σύµφωνα
µε τα άρθρα 85 έως 89.
8. Κατά παρέκκλιση των ως άνω οριζόµενων προθεσµιών, ειδικά στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων κάτω των ορίων, ισχύουν οι προθεσµίες του άρθρου 121.
Άρθρο 30
Ανταγωνιστικός διάλογος
(άρθρο 30 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Στους ανταγωνιστικούς διαλόγους, οποιοσδήποτε
οικονοµικός φορέας µπορεί να υποβάλει αίτηση συµµετοχής έπειτα από προκήρυξη σύµβασης, παρέχοντας τις
πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή. Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής ανέρχεται σε 30 ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης της
σύµβασης. Στο διάλογο µπορούν να συµµετέχουν µόνον
οι οικονοµικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή, κατόπιν αξιολόγησης των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να περιορίζουν τον αριθµό των κατάλληλων υποψηφίων, οι οποίοι προσκαλούνται να συµµετάσχουν στη
διαδικασία, σύµφωνα µε το άρθρο 84. Η σύµβαση ανατίθεται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της
πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς,
από πλευράς βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 86.
2. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τις ανάγκες και
τις απαιτήσεις τους στην προκήρυξη της σύµβασης και
προσδιορίζουν τις εν λόγω ανάγκες και απαιτήσεις στην
προκήρυξη αυτή και/ή σε περιγραφικό έγγραφο. Ταυτοχρόνως και στα ίδια έγγραφα, επίσης παρουσιάζουν και
προσδιορίζουν τα επιλεγέντα κριτήρια ανάθεσης και θέτουν ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα.
3. Οι αναθέτουσες αρχές προβαίνουν, µε τους συµµετέχοντες που επιλέγονται, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 71 έως 85, 101 και 102, σε διάλογο,
σκοπός του οποίου είναι η διερεύνηση και ο προσδιορισµός των µέσων που µπορούν να ικανοποιήσουν µε τον
καλύτερο τρόπο τις ανάγκες τους. Κατά τη διάρκεια του
διαλόγου αυτού, µπορούν να συζητούν µε τους επιλεγέντες συµµετέχοντες όλες τις πτυχές της σύµβασης. Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, οι αναθέτουσες αρχές εξασφαλίζουν την ίση µεταχείριση όλων των συµµετεχόντων. Για το σκοπό αυτόν, δεν παρέχουν, κατά τρόπο
που να δηµιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν ορισµένους συµµετέχοντες έναντι των
υπολοίπων., σύµφωνα µε το άρθρο 21, οι αναθέτουσες
αρχές δεν αποκαλύπτουν στους λοιπούς συµµετέχοντες
τις προτεινόµενες λύσεις ή άλλες εµπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί από υποψήφιο ή προσφέροντα που συµµετέχει στο διάλογο χωρίς την έγγραφη
συναίνεσή του. Η εν λόγω συναίνεση δεν λαµβάνει τη
µορφή γενικής παραίτησης, αλλά παρέχεται σχετικά µε
την προτιθέµενη γνωστοποίηση των συγκεκριµένων

πληροφοριών.
4. Οι ανταγωνιστικοί διάλογοι µπορούν να διεξάγονται
σε διαδοχικές φάσεις, ούτως ώστε να µειώνεται ο αριθµός των υπό εξέταση λύσεων κατά τη φάση του διαλόγου, µε την εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης που
προσδιορίζονται στην προκήρυξη της σύµβασης ή στο
περιγραφικό έγγραφο. Στην προκήρυξη της σύµβασης ή
στο περιγραφικό έγγραφο, η αναθέτουσα αρχή αναφέρει αν θα κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας.
5. Η αναθέτουσα αρχή συνεχίζει το διάλογο έως ότου
µπορέσει να προσδιορίσει την ή τις λύσεις οι οποίες ενδεχοµένως ανταποκρίνονται στις ανάγκες της.
6. Αφού κηρύξουν τη λήξη του διαλόγου και ενηµερώσουν σχετικά τους εναποµείναντες συµµετέχοντες, οι αναθέτουσες αρχές καλούν, σε χρόνο και εντός προθεσµίας που ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης, καθέναν εξ αυτών να υποβάλει την τελική προσφορά του, βάσει της ή των λύσεων που υποβλήθηκαν και προσδιορίστηκαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου. Οι προσφορές
αυτές περιέχουν όλα τα απαιτούµενα και αναγκαία στοιχεία για την εκτέλεση του σχεδίου. Εφόσον το ζητά η αναθέτουσα αρχή, οι προσφορές αυτές µπορούν να αποσαφηνίζονται, να εξειδικεύονται και να βελτιστοποιούνται. Ωστόσο, η αποσαφήνιση, η εξειδίκευση, η βελτιστοποίηση ή οι πρόσθετες πληροφορίες δεν µπορούν να
έχουν ως αποτέλεσµα µεταβολές των ουσιωδών στοιχείων της προσφοράς ή της δηµόσιας σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των αναγκών και των απαιτήσεων που
προσδιορίζονται στην προκήρυξη της σύµβασης ή στο
περιγραφικό έγγραφο, όταν µεταβολές στα στοιχεία αυτά, στις ανάγκες και στις απαιτήσεις ενδέχεται να προκαλέσουν στρέβλωση του ανταγωνισµού ή να επιφέρουν
διακρίσεις.
7. Οι αναθέτουσες αρχές αξιολογούν τις υποβληθείσες προσφορές βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που ορίζονται στην προκήρυξη της σύµβασης ή στο περιγραφικό
έγγραφο. Εφόσον το ζητά η αναθέτουσα αρχή, µπορούν
να διεξαχθούν διαπραγµατεύσεις µε τον προσφέροντα
που έχει κριθεί ότι υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά, από πλευράς βέλτιστης
σχέσης ποιότητας-τιµής, σύµφωνα µε το άρθρο 86 για
την επιβεβαίωση των οικονοµικών δεσµεύσεων ή άλλων
όρων που περιέχονται στην προσφορά, οριστικοποιώντας τους όρους της σύµβασης, εφόσον αυτό:
α) δεν συνεπάγεται την ουσιώδη τροποποίηση βασικών στοιχείων της προσφοράς ή της δηµόσιας σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των αναγκών και των απαιτήσεων που προσδιορίζονται στην προκήρυξη της σύµβασης ή στο περιγραφικό έγγραφο, και
β) δεν ενέχει κίνδυνο στρέβλωσης του ανταγωνισµού
ή εισαγωγής διακρίσεων.
8. Οι αναθέτουσες αρχές µπορεί να προβλέπουν την
απονοµή βραβείων ή την καταβολή ποσών στους συµµετέχοντες στο διάλογο.
Άρθρο 31
Σύµπραξη καινοτοµίας
(άρθρο 31 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Στις συµπράξεις καινοτοµίας, οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας µπορεί να υποβάλλει αίτηση συµµετοχής
έπειτα από προκήρυξη σύµβασης, παρέχοντας τις πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή που ζητούνται από
την αναθέτουσα αρχή.
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Στα έγγραφα της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή:
α) προσδιορίζει την ανάγκη καινοτόµου προϊόντος, υπηρεσίας ή έργου, που δε µπορεί να ικανοποιηθεί µε την
αγορά αγαθών, υπηρεσιών ή έργων που διατίθενται ήδη
στην αγορά και
β) αναγράφει τα στοιχεία της περιγραφής που ορίζουν
τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν όλες οι
προσφορές.
Οι παρεχόµενες πληροφορίες είναι επαρκώς προσδιορισµένες, ώστε οι οικονοµικοί φορείς να είναι σε θέση
να προσδιορίσουν τη φύση και το εύρος της απαιτούµενης λύσης και να αποφασίσουν αν θα υποβάλουν αίτηση
συµµετοχής στη διαδικασία. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί
να αποφασίσει να σχηµατίσει τη σύµπραξη καινοτοµίας
µε έναν εταίρο ή µε περισσότερους εταίρους που εκτελούν χωριστές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης.
Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής ανέρχεται σε τριαντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης της σύµβασης. Στη
διαδικασία µπορούν να συµµετάσχουν µόνον οι οικονοµικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από την αναθέτουσα
αρχή, κατόπιν της αξιολόγησης των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να περιορίζουν τον αριθµό των κατάλληλων υποψηφίων οι οποίοι προσκαλούνται να συµµετάσχουν στη διαδικασία,
σύµφωνα µε το άρθρο 84. Οι συµβάσεις ανατίθενται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της πλέον
συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, από
πλευράς βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής, σύµφωνα
µε το άρθρο 86.
2. Η σύµπραξη καινοτοµίας στοχεύει στην ανάπτυξη ενός καινοτόµου προϊόντος, υπηρεσίας ή έργου και στην
επακόλουθη αγορά των αγαθών, υπηρεσιών ή έργων που
προκύπτουν, υπό την προϋπόθεση ότι ανταποκρίνονται
στα συµπεφωνηµένα µεταξύ αναθετουσών αρχών και
συµµετεχόντων επίπεδα επιδόσεων και µεγίστου κόστους. Η σύµπραξη καινοτοµίας διαρθρώνεται σε διαδοχικές φάσεις, σύµφωνα µε την ακολουθία των βηµάτων
της διαδικασίας έρευνας και καινοτοµίας, η οποία µπορεί
να περιλαµβάνει την κατασκευή αγαθών, την παροχή
των υπηρεσιών ή την ολοκλήρωση των έργων. Η σύµπραξη καινοτοµίας ορίζει ενδιάµεσους στόχους προς επίτευξη από τους εταίρους και προβλέπει την καταβολή
της αµοιβής σε κατάλληλες δόσεις.
Με βάση τους ανωτέρω στόχους, η αναθέτουσα αρχή
µπορεί να αποφασίσει µετά από κάθε φάση να λύσει τη
σύµπραξη καινοτοµίας ή, σε περίπτωση σύµπραξης καινοτοµίας µε περισσότερους από έναν εταίρους, να περιορίσει τον αριθµό των εταίρων καταγγέλοντας επιµέρους συµβάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα
αρχή έχει αναφέρει στα έγγραφα της σύµβασης τις δυνατότητες αυτές και τους όρους χρήσης τους.
3. Εκτός εάν το παρόν άρθρο ορίζει άλλως, οι αναθέτουσες αρχές διαπραγµατεύονται µε τους προσφέροντες τις αρχικές και όλες τις επακόλουθες προσφορές
που υποβάλλουν, εξαιρουµένης της τελικής προσφοράς
µε σκοπό τη βελτίωση του περιεχόµενου τους. Οι ελάχιστες απαιτήσεις και τα κριτήρια ανάθεσης δεν υπόκεινται σε διαπραγµατεύσεις.
4. Κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων, οι αναθέτουσες αρχές εξασφαλίζουν την ίση µεταχείριση όλων

των προσφερόντων. Για το σκοπό αυτόν, δεν παρέχουν
κατά τρόπο που να δηµιουργεί διακρίσεις πληροφορίες
που ενδέχεται να ευνοούν ορισµένους προσφέροντες έναντι των υπολοίπων. Ενηµερώνουν, σε χρόνο και εντός
προθεσµίας που ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης,
όλους τους προσφέροντες των οποίων οι προσφορές
δεν έχουν αποκλειστεί, σύµφωνα µε την παράγραφο 5
γραπτώς για τυχόν αλλαγές των τεχνικών προδιαγραφών ή άλλων εγγράφων της σύµβασης, πέραν εκείνων
που καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις. Μετά τις αλλαγές αυτές, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν επαρκές
χρονικό διάστηµα στους προσφέροντες, ώστε να τροποποιήσουν και να υποβάλουν εκ νέου τροποποιηµένες
προσφορές, κατά περίπτωση., σύµφωνα µε το άρθρο 21
οι αναθέτουσες αρχές δεν αποκαλύπτουν στους λοιπούς
συµµετέχοντες εµπιστευτικές πληροφορίες που έχουν
διαβιβαστεί από υποψήφιο ή προσφέροντα που συµµετέχει στις διαπραγµατεύσεις, χωρίς την έγγραφη συναίνεσή του. Η εν λόγω συναίνεση δεν λαµβάνει τη µορφή γενικής παραίτησης, αλλά παρέχεται σχετικά µε την προτιθέµενη γνωστοποίηση των συγκεκριµένων πληροφοριών.
5. Οι διαπραγµατεύσεις κατά τη διάρκεια των διαδικασιών σύµπραξης καινοτοµίας µπορούν να διεξάγονται σε
διαδοχικές φάσεις, ούτως ώστε να µειώνεται ο αριθµός
των προς διαπραγµάτευση προσφορών µε την εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης που ορίζονται στην προκήρυξη της σύµβασης, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή στα έγγραφα της σύµβασης. Η αναθέτουσα αρχή αναφέρει αν θα κάνει χρήση της δυνατότητας
αυτής στην προκήρυξη της σύµβασης, στην πρόσκληση
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή στα έγγραφα της σύµβασης.
6. Κατά την επιλογή των υποψηφίων, οι αναθέτουσες
αρχές εφαρµόζουν ιδίως τα κριτήρια που σχετίζονται µε
την ικανότητα των υποψηφίων στο πεδίο της έρευνας
και της ανάπτυξης, καθώς και την ικανότητά τους όσον
αφορά την ανάπτυξη και την εφαρµογή καινοτόµων λύσεων. Μόνον οι οικονοµικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή, κατόπιν της αξιολόγησης
των ζητούµενων πληροφοριών, µπορούν να υποβάλλουν
σχέδια έρευνας και καινοτοµίας για την κάλυψη αναγκών οι οποίες έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ότι δεν µπορούν να καλυφθούν µέσω των υφιστάµενων λύσεων. Στα έγγραφα της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή ορίζει τις συµφωνίες που εφαρµόζονται στα
δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας. Για τα θέµατα αυτά
η αναθέτουσα αρχή, κατά τη σύνταξη των εγγράφων της
σύµβασης µπορεί να ζητά τη συνδροµή του Οργανισµού
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.), του Οργανισµού Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.), της Γενικής Γραµµατείας
Έρευνας και Τεχνολογίας και της Γενικής Γραµµατείας
Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, ανάλογα µε την
αρµοδιότητά τους. Σε περίπτωση σύµπραξης καινοτοµίας µε περισσότερους του ενός εταίρους, η αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 21, δεν αποκαλύπτει
στους λοιπούς εταίρους λύσεις που προτείνονται από εταίρο ή άλλες εµπιστευτικές πληροφορίες που διαβιβάζονται από αυτόν στο πλαίσιο της σύµπραξης χωρίς την
έγγραφη συναίνεσή του. Η εν λόγω συναίνεση δεν λαµ-
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βάνει τη µορφή γενικής παραίτησης, αλλά παρέχεται
σχετικά µε την προτιθέµενη γνωστοποίηση των συγκεκριµένων πληροφοριών.
7. Η αναθέτουσα αρχή εξασφαλίζει ότι η δοµή της σύµπραξης και ιδίως η διάρκεια και η αξία των διαφορετικών φάσεων ανταποκρίνονται στο βαθµό καινοτοµίας
της προτεινόµενης λύσης και την ακολουθία των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτοµίας που απαιτούνται
για την ανάπτυξη µιας καινοτόµου λύσης που δεν διατίθεται ακόµη στην αγορά. Η εκτιµώµενη αξία των αγαθών, υπηρεσιών ή έργων δεν είναι δυσανάλογη σε σχέση µε την επένδυση που απαιτείται για την ανάπτυξή
τους.
Άρθρο 32
Προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση
χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση
(άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 6, οι αναθέτουσες
αρχές µπορούν να αναθέτουν δηµόσιες συµβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς
προηγούµενη δηµοσίευση.
2. Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να χρησιµοποιείται για δηµόσιες
συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:
α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε
δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά ή αίτηση συµµετοχής
είτε καµία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις
συµµετοχής δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν
τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύµβασης
και µε την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση
στην Επιτροπή µετά από αίτηµά της·
Μη κατάλληλη θεωρείται µία προσφορά όταν είναι άσχετη µε τη σύµβαση και αδυνατεί προδήλως, χωρίς να
τροποποιηθεί ουσιαστικά, να ανταποκριθεί στις ανάγκες
και τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής, όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης.
Μη κατάλληλη θεωρείται µία αίτηση συµµετοχής όταν
στο πρόσωπο του οικονοµικού φορέα συντρέχει υποχρεωτικός ή δυνητικός λόγος αποκλεισµού, σύµφωνα µε το
άρθρο 73 ή όταν αυτός δεν πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα
µε τα άρθρα 75, 76 και 77.
β) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες µπορούν να
παρασχεθούν µόνον από έναν συγκεκριµένο οικονοµικό
φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους:
αα) στόχος της σύµβασης είναι η δηµιουργία ή απόκτηση µοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης,
ββ) απουσία ανταγωνισµού για τεχνικούς λόγους,
γγ) προστασία αποκλειστικών δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
Οι εξαιρέσεις που ορίζονται στις υποπεριπτώσεις ββ΄
και γγ΄ εφαρµόζονται µόνο εάν δεν υπάρχει εύλογη εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο και η απουσία ανταγωνισµού δεν είναι αποτέλεσµα τεχνητού περιορισµού των
παραµέτρων της σύµβασης·

γ) στο µέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόµενης σε γεγονότα
απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή
η τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση.
Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν
πρέπει σε καµία περίπτωση να απορρέουν από δική τους
ευθύνη.
3. Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να χρησιµοποιείται για δηµόσιες
συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, υπό ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους είτε
από προµηθευτή που παύει οριστικά τις εµπορικές του
δραστηριότητες είτε από τον εκκαθαριστή διαδικασίας
αφερεγγυότητας, δικαστικού συµβιβασµού ή ανάλογης
διαδικασίας που προβλέπεται σε διατάξεις νόµου.
4. Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να χρησιµοποιείται για δηµόσιες
συµβάσεις προµηθειών:
α) όταν τα σχετικά προϊόντα κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, πειραµατισµού, µελέτης
ή ανάπτυξης· ωστόσο, οι συµβάσεις που ανατίθενται δυνάµει της παρούσας περίπτωσης δεν περιλαµβάνουν την
παραγωγή ποσοτήτων ικανών να εξασφαλίζουν την εµπορική βιωσιµότητα του προϊόντος ή την απόσβεση των
δαπανών έρευνας και ανάπτυξης,
β) για συµπληρωµατικές παραδόσεις που πραγµατοποιούνται από τον αρχικό προµηθευτή και προορίζονται
είτε για τη µερική αντικατάσταση αγαθών ή εγκαταστάσεων είτε για επέκταση υφιστάµενων αγαθών ή εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προµηθευτή θα υποχρέωνε
την αναθέτουσα αρχή να αποκτά αγαθά µε διαφορετικά
τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία θα προκαλούσαν ασυµβατότητα ή δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες στη χρήση και τη συντήρηση η διάρκεια αυτών των συµβάσεων,
καθώς και των επαναλαµβανόµενων συµβάσεων, δεν υπερβαίνει κατά κανόνα τα τρία έτη,
γ) εάν πρόκειται για αγαθά που είναι εισηγµένα και αγοράζονται σε χρηµατιστήριο εµπορευµάτων.
5. Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να χρησιµοποιείται για δηµόσιες
συµβάσεις υπηρεσιών όταν η σχετική σύµβαση έπεται
διαγωνισµού µελετών που έχει διοργανωθεί, σύµφωνα
µε το Μέρος Α΄ του παρόντος Βιβλίου και πρέπει, σύµφωνα µε τους κανόνες που προβλέπονται στο διαγωνισµό µελετών, να ανατεθεί στον νικητή ή σε έναν από
τους νικητές του διαγωνισµού αυτού.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, όλοι οι νικητές του
διαγωνισµού πρέπει να καλούνται να συµµετάσχουν στις
διαπραγµατεύσεις.
6. Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να χρησιµοποιείται για νέα έργα ή
υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη παρόµοιων
έργων ή υπηρεσιών που ανατέθηκαν στον οικονοµικό
φορέα ανάδοχο της αρχικής σύµβασης από τις ίδιες αναθέτουσες αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα έργα
ή υπηρεσίες είναι, σύµφωνα µε µία βασική µελέτη και ότι αυτή η µελέτη αποτέλεσε αντικείµενο αρχικής σύµβασης, η οποία έχει συναφθεί, σύµφωνα µε την παράγραφο
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1 του άρθρου 26. Στη βασική µελέτη αναγράφεται η έκταση πιθανών συµπληρωµατικών έργων ή υπηρεσιών
και οι όροι ανάθεσής τους. Η δυνατότητα προσφυγής σε
αυτή τη διαδικασία πρέπει να επισηµαίνεται ήδη κατά
την πρώτη προκήρυξη διαγωνισµού, και το συνολικό
προβλεπόµενο ποσό για τη συνέχιση των εργασιών ή υπηρεσιών λαµβάνεται υπόψη από τις αναθέτουσες αρχές για την εφαρµογή του άρθρου 5. Προσφυγή στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται µόνο εντός τριετίας µετά τη
σύναψη της αρχικής σύµβασης.
ΤΜΗΜΑ II
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΕΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 33
Δυναµικά συστήµατα αγορών
(άρθρο 34 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να χρησιµοποιούν
το δυναµικό σύστηµα αγορών για αγορές τρέχουσας
χρήσης, των οποίων τα γενικά διαθέσιµα στην αγορά χαρακτηριστικά ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους. Το δυναµικό σύστηµα αγορών λειτουργεί ως µια εξ ολοκλήρου
ηλεκτρονική διαδικασία και είναι ανοικτό καθ’ όλη την
περίοδο ισχύος του συστήµατος αγορών σε κάθε οικονοµικό φορέα που πληροί τα κριτήρια επιλογής. Μπορεί
να χωριστεί σε κατηγορίες αγαθών, έργων ή υπηρεσιών
που ορίζονται αντικειµενικά µε βάση τα χαρακτηριστικά
της σύµβασης που πρέπει να εκτελεστεί στο πλαίσιο της
εκάστοτε κατηγορίας. Τα χαρακτηριστικά αυτά µπορούν
να περιλαµβάνουν αναφορά στο µέγιστο επιτρεπόµενο
µέγεθος των συγκεκριµένων συµβάσεων που επακολουθούν ή σε συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή στην οποία θα εκτελεστούν αυτές οι συµβάσεις.
2. Για τη σύναψη σύµβασης στο πλαίσιο δυναµικού συστήµατος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές ακολουθούν
τους κανόνες της κλειστής διαδικασίας. Όλοι οι υποψήφιοι που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής γίνονται δεκτοί στο σύστηµα και ο αριθµός των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο σύστηµα δεν περιορίζεται, σύµφωνα
µε το άρθρο 84. Όταν οι αναθέτουσες αρχές χωρίζουν
το σύστηµα σε κατηγορίες αγαθών, έργων ή υπηρεσιών,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1, καθορίζουν τα εφαρµοστέα κριτήρια επιλογής για κάθε κατηγορία.
Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόµενα στο άρθρο 28,
ισχύουν οι ακόλουθες προθεσµίες:
α) η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων
συµµετοχής ανέρχεται σε 30 ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης σύµβασης ή, εάν ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού χρησιµοποιείται η προκαταρκτική προκήρυξη, από την ηµεροµηνία αποστολής
της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Μετά
την αποστολή της πρόσκλησης υποβολής προσφορών
για τη σύναψη της πρώτης συγκεκριµένης σύµβασης στο
πλαίσιο του δυναµικού συστήµατος αγορών, δεν τίθεται
καµία επιπλέον προθεσµία παραλαβής αιτήσεων συµµετοχής,

β) η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών
ανέρχεται τουλάχιστον σε 10 ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
Κατά περίπτωση, εφαρµόζεται η παρ. 4 του άρθρου 28,
οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 28 δεν εφαρµόζονται.
3. Όλες οι επικοινωνίες στο πλαίσιο ενός δυναµικού
συστήµατος αγορών πραγµατοποιούνται αποκλειστικώς
µε ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 3
και 5 του άρθρου 22 και 37.
4. Για τους σκοπούς της ανάθεσης συµβάσεων εντός
ενός δυναµικού συστήµατος αγορών, οι αναθέτουσες
αρχές:
α) δηµοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισµού, όπου διευκρινίζεται ότι πρόκειται για ένα δυναµικό σύστηµα αγορών,
β) διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύµβασης τουλάχιστον τη φύση και την εκτιµώµενη ποσότητα των προβλεπόµενων αγορών, καθώς και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν το δυναµικό σύστηµα αγορών,
συµπεριλαµβανοµένου του τρόπου λειτουργίας του, του
χρησιµοποιούµενου ηλεκτρονικού εξοπλισµού και των
τεχνικών ρυθµίσεων και προδιαγραφών της σύνδεσης,
γ) αναφέρουν κάθε διαίρεση σε κατηγορίες αγαθών,
έργων ή υπηρεσιών και τα χαρακτηριστικά τους,
δ) για όσο διάστηµα είναι σε ισχύ το σύστηµα, προσφέρουν ελεύθερη, άµεση και πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 67.
5. Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν, καθ’ όλη την περίοδο ισχύος του δυναµικού συστήµατος αγορών, τη δυνατότητα σε κάθε οικονοµικό φορέα να ζητήσει να συµµετάσχει στο σύστηµα, βάσει των όρων που αναφέρονται στην παρ. 2. Οι αναθέτουσες αρχές ολοκληρώνουν
την αξιολόγηση των εν λόγω αιτήσεων, σύµφωνα µε τα
κριτήρια επιλογής, εντός 10 εργάσιµων ηµερών από την
παραλαβή τους. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί
σε 15 εργάσιµες ηµέρες σε µεµονωµένες περιπτώσεις,
όταν αυτό δικαιολογείται, ιδίως λόγω της ανάγκης να εξεταστούν συµπληρωµατικά έγγραφα ή να επαληθευθεί
διαφορετικά αν πληρούνται τα κριτήρια επιλογής. Κατά
παρέκκλιση από τα προηγούµενα εδάφια της παρούσας
παραγράφου και εφόσον δεν έχει αποσταλεί η πρόσκληση υποβολής προσφορών για την πρώτη συγκεκριµένη
σύµβαση στο πλαίσιο του δυναµικού συστήµατος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να παρατείνουν την
περίοδο αξιολόγησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν δηµοσιεύεται πρόσκληση υποβολής προσφορών κατά την
παραταθείσα περίοδο αξιολόγησης. Η διάρκεια της παράτασης που προτίθενται να εφαρµόσουν οι αναθέτουσες αρχές, αναφέρεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Οι αναθέτουσες αρχές ενηµερώνουν το ταχύτερο δυνατόν τον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν έχει γίνει δεκτός στο δυναµικό σύστηµα αγορών ή όχι.
6. Οι αναθέτουσες αρχές προσκαλούν όλους τους
συµµετέχοντες που έχουν γίνει δεκτοί να υποβάλουν
προσφορά για τη σύναψη κάθε συγκεκριµένης σύµβασης
εντός του δυναµικού συστήµατος αγορών, σύµφωνα µε
το άρθρο 69. Όταν το δυναµικό σύστηµα αγορών χωρίζεται σε κατηγορίες έργων, αγαθών ή υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές καλούν όλους τους συµµετέχοντες οι
οποίοι έχουν επιλεγεί στην κατηγορία της συγκεκριµένης σύµβασης να υποβάλουν προσφορά.
Αναθέτουν τη σύµβαση στον προσφέροντα που υπο-
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βάλλει την καλύτερη προσφορά, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που ορίζονται στην προκήρυξη της σύµβασης
για το δυναµικό σύστηµα αγορών ή , αν ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού έχει χρησιµοποιηθεί προκαταρκτική προκήρυξη, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Τα κριτήρια αυτά µπορούν, κατά περίπτωση,
να προσδιορίζονται µε µεγαλύτερη ακρίβεια στην πρόσκληση υποβολής προσφορών.
7. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν, ανά πάσα στιγµή
κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του δυναµικού συστήµατος αγορών, να απαιτούν από τους συµµετέχοντες
που έχουν γίνει δεκτοί να υποβάλουν ανανεωµένη και επικαιροποιηµένη υπεύθυνη δήλωση, όπως προβλέπεται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 79, εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία διαβίβασης του αιτήµατος.
Οι παράγραφοι 3 έως 5 του άρθρου 79 εφαρµόζονται
καθ’ όλη την περίοδο ισχύος του δυναµικού συστήµατος
αγορών.
8. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν την περίοδο ισχύος του δυναµικού συστήµατος αγορών στην προκήρυξη του διαγωνισµού. Ενηµερώνουν την Επιτροπή για
οποιαδήποτε µεταβολή της περιόδου ισχύος, µε τη χρήση των κατωτέρω τυποποιηµένων εντύπων:
α) εάν η περίοδος ισχύος µεταβάλλεται χωρίς να παύει η λειτουργία του συστήµατος, µέσω του εντύπου που
χρησιµοποιείται αρχικά για την προκήρυξη διαγωνισµού
για το δυναµικό σύστηµα αγορών,
β) εάν παύει η λειτουργία του συστήµατος, µέσω της
γνωστοποίησης συναφθείσας σύµβασης που αναφέρεται στο άρθρο 64.
9. Στους ενδιαφερόµενους ή συµµετέχοντες στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς δεν επιβάλλεται καµία χρέωση πριν από ή κατά την περίοδο ισχύος του δυναµικού
συστήµατος αγορών.
10. Η αναθέτουσα αρχή αναφέρει στα έγγραφα της
σύµβασης τους ειδικότερους όρους εφαρµογής του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 34
Ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί
(άρθρο 35 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να προσφεύγουν
σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς, στους οποίους παρουσιάζονται νέες, µειωµένες τιµές και/ή νέες αξίες όσον αφορά ορισµένα στοιχεία των προσφορών. Για το
σκοπό αυτόν, οι αναθέτουσες αρχές διοργανώνουν τον
ηλεκτρονικό πλειστηριασµό µε τη µορφή επαναλαµβανόµενης ηλεκτρονικής διαδικασίας, διεξαγόµενης έπειτα
από προκαταρκτική πλήρη αξιολόγηση των προσφορών,
επιτρέποντας την ταξινόµησή τους µε βάση αυτόµατες
µεθόδους αξιολόγησης.
Δεδοµένου ότι ορισµένες δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών και έργων που έχουν ως αντικείµενο υπηρεσίες
πνευµατικού δηµιουργού, όπως ο σχεδιασµός έργων,
δεν µπορούν να ταξινοµηθούν µε βάση αυτόµατη µέθοδο αξιολόγησης, οι συµβάσεις αυτές δεν αποτελούν αντικείµενο ηλεκτρονικών πλειστηριασµών.
2. Στις ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες ή ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να αποφασίζουν ότι, πριν από την ανάθεση

µιας δηµόσιας σύµβασης, διεξάγεται ηλεκτρονικός πλειστηριασµός, όταν το περιεχόµενο των εγγράφων της
σύµβασης και ιδίως των τεχνικών προδιαγραφών µπορεί
να καθορισθεί µε ακρίβεια.
Υπό τους ιδίους όρους, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός µπορεί να χρησιµοποιείται κατά το νέο διαγωνισµό
µεταξύ των µερών µιας συµφωνίας - πλαίσιο, όπως προβλέπεται στις περιπτώσεις β΄ ή γ΄ της παραγράφου 5
του άρθρου 39, καθώς και κατά το διαγωνισµό για την ανάθεση συµβάσεων στο πλαίσιο του δυναµικού συστήµατος αγορών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 33.
3. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός αφορά σε ένα από
τα ακόλουθα στοιχεία των προσφορών:
α) µόνο στις τιµές, εφόσον η σύµβαση ανατίθεται αποκλειστικά βάσει της τιµής,
β) στις τιµές και/ή τις νέες αξίες των χαρακτηριστικών
των προσφορών που επισηµαίνονται στα έγγραφα της
σύµβασης, εφόσον η σύµβαση ανατίθεται βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής ή στην προσφορά µε το
χαµηλότερο κόστος, σύµφωνα µε µια προσέγγιση βασιζόµενη στη σχέση αποδοτικότητας-κόστους.
4. Οι αναθέτουσες αρχές που αποφασίζουν να κάνουν
χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού το επισηµαίνουν
στην προκήρυξη σύµβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Τα έγγραφα της σύµβασης περιλαµβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα VI του Προσαρτήµατος Α΄.
5. Προτού να προβούν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό, οι αναθέτουσες αρχές διενεργούν µια πρώτη πλήρη
αξιολόγηση των προσφορών, σύµφωνα µε το κριτήριο ή
τα κριτήρια ανάθεσης και µε τη στάθµισή τους, όπως έχει καθοριστεί. Η προσφορά θεωρείται παραδεκτή όταν
έχει υποβληθεί από προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 73, και πληροί τα κριτήρια επιλογής, και εφόσον η προσφορά είναι σύµφωνη µε τις
τεχνικές προδιαγραφές, χωρίς να είναι µη κανονική ή απαράδεκτη ή µη κατάλληλη.
Μη κανονικές προσφορές θεωρούνται συγκεκριµένα
όσες προσφορές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύµβασης, όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσµα, όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία συµπαιγνίας ή
διαφθοράς ή όσες κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή
ασυνήθιστα χαµηλές.
Απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται συγκεκριµένα
όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν
διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα και όσων η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της αναθέτουσας αρχής,
όπως καθορίσθηκε και τεκµηριώθηκε πριν την έναρξη
της διαδικασίας σύναψης σύµβασης.
Μη κατάλληλη θεωρείται µία προσφορά όταν δεν σχετίζεται µε τη σύµβαση και αδυνατεί προδήλως, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση, να ανταποκριθεί στις ανάγκες και
τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής, όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης.
Μη κατάλληλη θεωρείται µία αίτηση συµµετοχής όταν
στο πρόσωπο του οικονοµικού φορέα συντρέχει υποχρεωτικός ή δυνητικός λόγος αποκλεισµού, σύµφωνα µε τα
άρθρα 73 και 74 ή όταν αυτός δεν πληροί τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή,
σύµφωνα µε τα άρθρα 75, 76 και 77.
Όλοι οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές προσφορές καλούνται ταυτόχρονα να συµµετά-
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σχουν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό, χρησιµοποιώντας, κατά την προκαθορισµένη ηµέρα και ώρα, τα στοιχεία σύνδεσης, σύµφωνα µε τις οδηγίες που παρέχονται
στην πρόσκληση. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός µπορεί να διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις. Ο ηλεκτρονικός
πλειστηριασµός δεν αρχίζει προτού παρέλθουν δύο εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής των
προσκλήσεων.
6. Η πρόσκληση συνοδεύεται από το αποτέλεσµα της
πλήρους αξιολόγησης της οικείας προσφοράς, η οποία
διεξάγεται, σύµφωνα µε τη στάθµιση που προβλέπεται
στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 86.
Στην πρόσκληση αναφέρεται επίσης ο µαθηµατικός τύπος που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί κατά τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό, για την αυτόµατη ανακατάταξη βάσει των νέων τιµών ή/και των νέων αξίων που υποβάλλονται. Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η οικονοµικώς πιο συµφέρουσα προσφορά καθορίζεται µε βάση
µόνο την τιµή, ο µαθηµατικός αυτός τύπος εκφράζει τη
σχετική στάθµιση του κάθε κριτηρίου που έχει επιλεγεί
για τον καθορισµό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη που χρησιµοποιείται ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού ή σε άλλα έγγραφα της σύµβασης. Προς τούτο, τυχόν περιθώρια διακύµανσης προσδιορίζονται εκ
των προτέρων µε συγκεκριµένες τιµές.
Σε περίπτωση που επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές, προβλέπεται χωριστός µαθηµατικός τύπος για
κάθε εναλλακτική προσφορά.
7. Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού
πλειστηριασµού, οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν
συνεχώς και αµέσως σε όλους τους προσφέροντες τις
πληροφορίες εκείνες τουλάχιστον που τους δίνουν τη
δυνατότητα να γνωρίζουν ανά πάσα στιγµή την αντίστοιχη κατάταξή τους. Δύνανται, εάν επισηµαίνεται εκ των
προτέρων, να γνωστοποιούν και άλλες πληροφορίες
σχετικά µε άλλες τιµές ή αξίες που υποβάλλονται. Δύνανται επίσης να ανακοινώνουν ανά πάσα στιγµή τον αριθµό των συµµετεχόντων σε κάθε φάση του πλειστηριασµού. Ωστόσο, σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να
γνωστοποιούν την ταυτότητα των προσφερόντων κατά
τη διεξαγωγή των διαφόρων φάσεων του ηλεκτρονικού
πλειστηριασµού.
8. Οι αναθέτουσες αρχές περατώνουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό µε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:
α) κατά την προκαθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα,
β) όταν δεν λαµβάνουν πλέον νέες τιµές ή νέες αξίες
που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σχετικά µε τις
ελάχιστες διαφοροποιήσεις, εφόσον έχουν δηλώσει
προηγουµένως το χρονικό διάστηµα που θα επιτρέψουν
να παρέλθει από την παραλαβή της τελευταίας υποβολής πριν να περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό ή
γ) όταν οι προκαθορισµένες φάσεις του πλειστηριασµού έχουν όλες ολοκληρωθεί.
Εάν οι αναθέτουσες αρχές προτίθενται να περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό, σύµφωνα µε την
περίπτωση γ΄ του πρώτου εδαφίου, ενδεχοµένως σε
συνδυασµό µε τον τρόπο που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ αυτού, η πρόσκληση συµµετοχής στον πλειστηριασµό προσδιορίζει το χρονοδιάγραµµα κάθε φάσης
του πλειστηριασµού.

9. Μετά την περάτωση του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τη σύµβαση,
σύµφωνα µε το άρθρο 86, µε βάση τα αποτελέσµατα του
ηλεκτρονικού πλειστηριασµού.
10. Η αναθέτουσα αρχή αναφέρει στα έγγραφα της
σύµβασης τους ειδικότερους όρους εφαρµογής του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 35
Ηλεκτρονικοί κατάλογοι
(άρθρο 36 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Όταν απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν, υπό την επιφύλαξη της απόφασης της παρ. 2, να ορίζουν ότι οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται υπό τη µορφή ηλεκτρονικού καταλόγου ή να περιλαµβάνουν ηλεκτρονικό κατάλογο.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και του καθ’ ύλη αρµόδιου Υπουργού µπορεί να καθίσταται υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών καταλόγων για συγκεκριµένα είδη συµβάσεων.
3. Οι προσφορές που υποβάλλονται υπό µορφή ηλεκτρονικού καταλόγου µπορούν να συνοδεύονται από άλλα έγγραφα, που συµπληρώνουν την προσφορά.
4. Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι καταρτίζονται από τους
υποψηφίους ή τους προσφέροντες, µε σκοπό τη συµµετοχή τους σε µια συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και το
µορφότυπο που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή.
Επιπλέον, οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι συµµορφώνονται
µε τις απαιτήσεις για τα µέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως και µε τυχόν επιπρόσθετες απαιτήσεις που
καθορίζονται από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε τα
άρθρα 22, 36 και 37.
5. Όταν η υποβολή προσφορών υπό τη µορφή ηλεκτρονικών καταλόγων επιτρέπεται ή επιβάλλεται, οι αναθέτουσες αρχές:
α) το αναφέρουν στην προκήρυξη σύµβασης ή στην
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, όταν ως µέσο
προκήρυξης του διαγωνισµού έχει χρησιµοποιηθεί η
προκαταρκτική προκήρυξη,
β) επισηµαίνουν στα έγγραφα της σύµβασης όλες τις
αναγκαίες πληροφορίες, σύµφωνα µε τα άρθρα 36 και
37, όσον αφορά το µορφότυπο, τον χρησιµοποιούµενο
ηλεκτρονικό εξοπλισµό και τις τεχνικές ρυθµίσεις και
προδιαγραφές της σύνδεσης για τον κατάλογο.
6. Εάν έχει συναφθεί συµφωνία-πλαίσιο µε περισσότερους του ενός οικονοµικούς φορείς έπειτα από την υποβολή προσφορών υπό τη µορφή ηλεκτρονικών καταλόγων, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ορίζουν ότι η
προκήρυξη νέου διαγωνισµού για συγκεκριµένες συµβάσεις λαµβάνει χώρα βάσει επικαιροποιηµένων καταλόγων. Στην περίπτωση αυτή, οι αναθέτουσες αρχές χρησιµοποιούν µία από τις ακόλουθες µεθόδους:
α) καλούν τους προσφέροντες να υποβάλουν εκ νέου
τους ηλεκτρονικούς καταλόγους τους, προσαρµοσµένους στις απαιτήσεις της εν λόγω σύµβασης ή
β) ενηµερώνουν τους προσφέροντες ότι σκοπεύουν
να συλλέξουν από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους που
έχουν ήδη υποβληθεί τις πληροφορίες που απαιτούνται,
ώστε να καταρτισθούν προσφορές προσαρµοσµένες
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στις απαιτήσεις της συγκεκριµένης σύµβασης, υπό την
προϋπόθεση ότι η χρήση της εν λόγω µεθόδου έχει επισηµανθεί στα έγγραφα της σύµβασης για τη συµφωνίαπλαίσιο.
7. Εάν οι αναθέτουσες αρχές προκηρύσσουν νέο διαγωνισµό για συγκεκριµένες συµβάσεις, σύµφωνα µε την
περίπτωση β΄ της παρ. 6, ενηµερώνουν τους προσφέροντες για την ηµεροµηνία και την ώρα κατά την οποία
σκοπεύουν να συλλέξουν τις πληροφορίες που απαιτούνται, ούτως ώστε να καταρτισθούν προσφορές προσαρµοσµένες στις απαιτήσεις της συγκεκριµένης σύµβασης
και παρέχουν στους προσφέροντες τη δυνατότητα να
αρνηθούν την εν λόγω συλλογή πληροφοριών. Οι αναθέτουσες αρχές προβλέπουν επαρκές χρονικό διάστηµα
µεταξύ της ενηµέρωσης και της συλλογής των πληροφοριών. Πριν από την ανάθεση της σύµβασης, οι αναθέτουσες αρχές παρουσιάζουν τις συλλεγείσες πληροφορίες
στον ενδιαφερόµενο προσφέροντα, δίνοντάς του την
ευκαιρία να αµφισβητήσει ή να επιβεβαιώσει ότι η προσφορά που προέκυψε µε αυτόν τον τρόπο δεν περιέχει
ουσιώδη σφάλµατα.
8. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να αναθέτουν συµβάσεις βάσει δυναµικού συστήµατος αγορών απαιτώντας οι προσφορές για µια συγκεκριµένη σύµβαση να υποβάλλονται υπό τη µορφή ηλεκτρονικού καταλόγου. Οι
αναθέτουσες αρχές µπορούν επίσης να αναθέτουν συµβάσεις βάσει ενός δυναµικού συστήµατος αγορών, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παρ. 6 και την παρ. 7, υπό
την προϋπόθεση ότι η αίτηση συµµετοχής στο δυναµικό
σύστηµα αγορών συνοδεύεται από ηλεκτρονικό κατάλογο, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και το µορφότυπο που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή. Στη
συνέχεια, ο εν λόγω κατάλογος συµπληρώνεται από
τους υποψηφίους, αφού ενηµερωθούν για την πρόθεση
της αναθέτουσας αρχής να καταρτισθούν προσφορές
µέσω της διαδικασίας της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6.
ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 36
Υποχρέωση χρήσης – Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ
1. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιµοποιούν το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων του παρόντος νόµου, µε
εκτιµώµενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000)
ευρώ, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ.
2. Το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. οφείλει να συµµορφώνεται µε: α)
τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος IV του Προσαρτήµατος Α΄ και β) τους κανόνες του παρόντος άρθρου και
των άρθρων 22 και 37. Πέραν των ανωτέρω το
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. οφείλει να τηρεί τα οριζόµενα: α) στο ν.
3979/2011 (Α΄ 138) και στην κατ’ εξουσιοδότηση αυτού
εκδοθείσα νοµοθεσία, ιδίως στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΠΗΔ), το οποίο
κυρώθηκε µε την ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 απόφαση του
Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 1301) και β) στο π.δ. 25/2014 (Α΄
44).
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Υποδοµών, Μεταφορών και Δι-

κτύων ρυθµίζονται τα τεχνικά ζητήµατα που αφορούν
την ανάθεση και εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών σχετικά µε:
α) τον προσδιορισµό του περιεχοµένου, των κανόνων
και λεπτοµερειών χρήσης των επιµέρους εργαλείων του
ΕΣΗΔΗΣ, όπως της διαδικτυακής διαχείρισης αιτηµάτων
και πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και υποδειγµάτων, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής σύναψης των δηµόσιων συµβάσεων που συνάπτονται, των ηλεκτρονικών καταλόγων, των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών, των δυναµικών συστηµάτων αγορών, των ηλεκτρονικών παραγγελιών, της ηλεκτρονικής
τιµολόγησης, των ηλεκτρονικών πληρωµών,
β) τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή,
τη γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων µέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον τύπο και το περιεχόµενό τους, τον προσδιορισµό του χρόνου αποστολής ή παραλαβής και τον υπολογισµό των προθεσµιών, τεκµήρια γνωστοποίησης και
απόκτησης πρόσβασης από τον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, καθώς και τον τρόπο και την απόδειξη πρόσβασης σε έγγραφα µέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και χορήγησης αντιγράφων και
γ) τον καθορισµό και την εφαρµογή µέτρων εκπαίδευσης των χρηστών, µέσω σχετικών προγραµµάτων και σεµιναρίων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης ή µε τη σύνταξη
κωδίκων πρακτικής.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, ρυθµίζονται τα τεχνικά ζητήµατα που αφορούν τη
διαλειτουργική σύνδεση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. µε την Εθνική
Βάση Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσεων της Αρχής και
τα πληροφοριακά συστήµατα των αναθετουσών αρχών,
και των πάσης φύσεως φορέων του δηµόσιου τοµέα, όπως το Γενικό Εµπορικό Μητρώο, το Μητρώο Δεσµεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα σχετικά
Μητρώα του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων (ΜΕΚ, ΜΕΕΠ, κ.λπ.), του Προγράµµατος ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ν. 3862/2010 (Α΄ 112), όπως εκάστοτε ισχύει,
το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα παρακολούθησης συγχρηµατοδοτούµενων έργων, και µε κάθε άλλο
πληροφοριακό σύστηµα που κρίνεται απαραίτητο για την
παρακολούθηση των δηµοσίων συµβάσεων για ελεγκτικούς, δηµοσιονοµικούς, στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς των φορολογικών ασφαλιστικών, δικαστικών και εισαγγελικών αρχών, καθώς, και µε τα πληροφοριακά συστήµατα της Ένωσης και άλλων κρατών-µελών.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού ρυθµίζονται, για τις συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών, τα τεχνικά ζητήµατα που αφορούν:
α) τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πύλης ΕΣΗΔΗΣ, τη
δοµή και το περιεχόµενό της, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 3979/ 2011 και του ΠΗΔ, τη διαβάθµιση των χρηστών, τον τρόπο πρόσβασης και µελέτης των εγγράφων
των διαγωνισµών και τη δηµιουργία και χορήγηση αντιγράφων µε χρήση ΤΠΕ, τα αντίστοιχα αναγνωριστικά και
διαπιστευτήρια και τα ειδικότερα θέµατα και µεθόδους
εγγραφής, αυθεντικοποίησης, την πολιτική ασφάλειας
του δικτυακού τόπου και την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδοµένων
των χρηστών του ΕΣΗΔΗΣ,
β) τον προσδιορισµό του περιεχοµένου, των κανόνων
και λεπτοµερειών χρήσης των επιµέρους εργαλείων του
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ΕΣΗΔΗΣ, όπως της διαδικτυακής διαχείρισης αιτηµάτων
και πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και υποδειγµάτων, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής σύναψης των δηµόσιων συµβάσεων, των ηλεκτρονικών καταλόγων, των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών, των δυναµικών συστηµάτων αγορών, των ηλεκτρονικών παραγγελιών, της ηλεκτρονικής τιµολόγησης,
των ηλεκτρονικών πληρωµών,
γ) τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή,
τη γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων µέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον τύπο και το περιεχόµενό τους, τον προσδιορισµό του χρόνου αποστολής ή παραλαβής και τον υπολογισµό των προθεσµιών, τεκµήρια γνωστοποίησης και
απόκτησης πρόσβασης από τον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, καθώς και τον τρόπο και την απόδειξη πρόσβασης σε έγγραφα µέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και χορήγησης αντιγράφων,
δ) τον καθορισµό και την εφαρµογή µέτρων εκπαίδευσης των χρηστών, µέσω σχετικών προγραµµάτων και σεµιναρίων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης ή µε τη σύνταξη
κωδίκων πρακτικής και
ε) τους όρους και προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν, σε
τεχνικό επίπεδο, την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.
6. Στις συµβάσεις της παρ. 1 επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε
συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών. Με κοινή απόφαση
του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και
Οικονοµικών ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε το χρόνο,
τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηµατικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για
την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
7. Στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. τηρείται Εθνικό Μητρώο Οικονοµικών Φορέων Προµήθειας Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών.
Άρθρο 37
Πολιτική ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ
(άρθρο 22 παρ. 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Το επίπεδο ασφαλείας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. πρέπει να
είναι ανάλογο προς τους κινδύνους.
2. Στα εργαλεία και τις συσκευές για την ηλεκτρονική
διαβίβαση και παραλαβή προσφορών, καθώς και για την
ηλεκτρονική παραλαβή αιτήσεων συµµετοχής πρέπει:
α) να είναι διαθέσιµες στους ενδιαφεροµένους οι πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές για την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής, συµπεριλαµβανοµένης της κρυπτογράφησης και της χρονοσήµανσης,
β) να απαιτούνται προηγµένες ηλεκτρονικές υπογραφές, όπως ορίζονται στο π.δ. 150/2001 (Α΄ 125). Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να αποδέχονται τις προηγµένες
ηλεκτρονικές υπογραφές που υποστηρίζονται από αναγνωρισµένο πιστοποιητικό, λαµβάνοντας υπόψη αν τα
πιστοποιητικά χορηγούνται από έναν πάροχο υπηρεσιών

πιστοποίησης, ο οποίος περιλαµβάνεται στον κατάλογο
εµπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/
767/ΕΚ της Επιτροπής, ανεξάρτητα από το αν έχουν δηµιουργηθεί µε ή χωρίς ασφαλή διάταξη δηµιουργίας υπογραφών, µε την επιφύλαξη της συµµόρφωσης µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να καθορίζουν τον
απαιτούµενο µορφότυπο προηγµένων υπογραφών, βάσει των µορφοτύπων που έχουν θεσπιστεί µε την Απόφαση 2011/130/ΕΕ της Επιτροπής και να θέτουν σε εφαρµογή τα αναγκαία µέτρα ώστε να είναι σε θέση να επεξεργαστούν τεχνικά τους εν λόγω µορφότυπους· όταν χρησιµοποιείται διαφορετικός µορφότυπος ηλεκτρονικής υπογραφής, τότε η ηλεκτρονική υπογραφή ή ο φορέας του ηλεκτρονικού εγγράφου περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε τις ισχύουσες δυνατότητες επικύρωσης, υπό την ευθύνη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ). Οι δυνατότητες επικύρωσης επιτρέπουν στην αναθέτουσα αρχή να επικυρώνει, σε σύγχρονη σύνδεση, δωρεάν και κατά τρόπο κατανοητό για άτοµα µε διαφορετική µητρική γλώσσα, την ηλεκτρονική υπογραφή που έχει παραληφθεί, ως προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, υποστηριζόµενη από αναγνωρισµένο πιστοποιητικό.
Η ΕΕΤΤ κοινοποιεί τις πληροφορίες σχετικά µε τον πάροχο των υπηρεσιών επικύρωσης στην Επιτροπή.
ββ) σε περίπτωση προσφορών που υπογράφονται µε
την υποστήριξη αναγνωρισµένου πιστοποιητικού που περιλαµβάνεται στον κατάλογο εµπίστευσης, οι αναθέτουσες αρχές δεν πρέπει να εφαρµόζουν πρόσθετες απαιτήσεις που ενδέχεται να εµποδίσουν τη χρήση των εν
λόγω υπογραφών από τους προσφέροντες.
Για τα έγγραφα που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο
διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης και υπογράφονται από αρµόδια αρχή κράτους - µέλους ή άλλο φορέα έκδοσης, η αρµόδια αρχή ή φορέας έκδοσης µπορεί
να καθορίζει τον απαιτούµενο µορφότυπο προηγµένων
υπογραφών, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρ. 2 του
άρθρου 1 της Απόφασης 2011/130/ΕΕ. Επίσης, θέτει σε
εφαρµογή τα µέτρα που είναι αναγκαία ώστε να είναι σε
θέση να επεξεργαστεί τεχνικά τους µορφότυπους αυτούς, συµπεριλαµβάνοντας στο σχετικό έγγραφο τις
πληροφορίες που απαιτούνται για την επεξεργασία της
υπογραφής. Τα έγγραφα αυτά περιλαµβάνουν στην ηλεκτρονική υπογραφή ή στο φορέα του ηλεκτρονικού εγγράφου πληροφορίες σχετικά µε τις υφιστάµενες δυνατότητες επικύρωσης που επιτρέπουν την επικύρωση της
παραλαµβανόµενης ηλεκτρονικής υπογραφής σε σύγχρονη σύνδεση, δωρεάν και κατά τρόπο κατανοητό για
τα άτοµα µε διαφορετική µητρική γλώσσα.
3. Οι υπηρεσίες χρονοσήµανσης παρέχονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (Β΄ 401) απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, από τρίτους, εθνικούς
ή αλλοδαπούς φορείς, πιστοποιηµένους από τις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και διασυνδεδεµένους µε τον εθνικό χρόνο. Η παροχή των υπηρεσιών χρονοσήµανσης αποδεικνύεται µε
σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης των υπηρεσιών
αυτών των φορέων προς το χρήστη, η οποία διαβιβάζεται στο χρήστη µέσω του ΕΣΗΔΗΣ, µε κρυπτογραφηµένο τρόπο και η οποία επέχει θέση εγγράφου µε βέβαιη
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χρονολογία. Δεν επιτρέπεται στην αναθέτουσα αρχή ή
στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού η παρέµβαση στη διαδικασία χρονοσήµανσης, όπως περιγράφεται ανωτέρω.
4. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας
βίας, η αναθέτουσα αρχή λαµβάνει άµεσα όλα τα απαιτούµενα µέτρα κυρίως για την τήρηση του ελάχιστου
διαστήµατος για την υποβολή των προσφορών και των
αιτήσεων συµµετοχής, όπως ιδίως η µετάθεση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και η σχετική δηµοσίευσή της. Η
ανωτέρω αδυναµία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής
Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και,
στη συνέχεια, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, η αναθέτουσα αρχή ρυθµίζει τα της συνέχειας του διαγωνισµού.
5. Οι χρήστες αποκτούν δικαίωµα χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον διαθέτουν τα ανάλογα διαπιστευτήρια που
απαιτούνται, σύµφωνα µε την απόφαση της παραγράφου 6.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού, προσδιορίζεται το επίπεδο ασφαλείας
που απαιτείται για τη χρήση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. στα διάφορα στάδια της διαδικασίας σύναψης δηµοσίων συµβάσεων και των λοιπών εφαρµογών του συστήµατος αυτού.
Άρθρο 38
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)
1. Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων («ΚΗΜΔΗΣ»), που συστάθηκε µε το άρθρο 11 του
ν. 4013/2011 στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού (Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή), έχει ως σκοπό τη συλλογή, την επεξεργασία και τη δηµοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά µε τις
συµβάσεις του παρόντος Βιβλίου, οι οποίες συνάπτονται
γραπτώς, προφορικώς ή µε ηλεκτρονικά µέσα από αναθέτουσες αρχές και ΚΑΑ, εκτιµώµενης αξίας ίσης ή ανώτερης του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ (άνευ ΦΠΑ)
και ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού και του καθ’ ύλην συναρµόδιου Υπουργού
µπορούν να ορίζονται ειδικότερα οι συµβάσεις που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου.
2. Η λειτουργία του ΚΗΜΔΗΣ τελεί υπό την επιφύλαξη
των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α΄50) και των άρθρων
21 και 257. Η πρόσβαση στα στοιχεία του ΚΗΜΔΗΣ
πραγµατοποιείται µε την επιφύλαξη των διατάξεων για
την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία ευαίσθητων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και των κρατικών απορρήτων που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία, των κανόνων πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και του εταιρικού ή άλλου απορρήτου
που προβλέπεται σε ειδικότερες διατάξεις.
3. Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζονται από τις αναθέτουσες
αρχές και τις ΚΑΑ όλα τα ηλεκτρονικά στοιχεία των ακόλουθων σταδίων για τις συµβάσεις της παραγράφου 1:

α) των πρωτογενών και των εγκεκριµένων αιτηµάτων,
δηλαδή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης ή/και
των αποφάσεων αρµοδίου οργάνου για τη δέσµευση πίστωσης,
β) της προκήρυξης και της διακήρυξης,
γ) της απόφασης ανάθεσης ή κατακύρωσης,
δ) του συµφωνητικού και
ε) κάθε εντολής πληρωµής.
4. Η καταχώριση περιλαµβάνει, κατά περίπτωση, τουλάχιστον τα ακόλουθα επιµέρους στοιχεία:
α) τον προϋπολογισµό,
β) τον Αριθµό Ανάληψης Υποχρέωσης, εφόσον η δαπάνη υπάγεται στις διατάξεις του π.δ. 113/2010 (Α΄ 94),
γ) τον κωδικό των αγαθών ή υπηρεσιών κατά το Κοινό
Λεξιλόγιο Δηµοσίων Συµβάσεων (Common Procurement
Vocabulary - CPV) του άρθρου 23,
δ) το είδος της σύµβασης, δηλαδή προµήθεια, υπηρεσία, έργο, µελέτη ή τεχνική ή λοιπή συναφή επιστηµονική υπηρεσία,
ε) τη γεωγραφική περιοχή βάσει της Κοινής Ονοµατολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων
(Nomenclature of territorial units for statistics - NUTS) του
τόπου εκτέλεσης,
στ) την επωνυµία του οικονοµικού φορέα,
ζ) τον ΑΦΜ του οικονοµικού φορέα,
η) την αξία της σύµβασης,
θ) τη χώρα καταγωγής/ εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα στον οποίον ανατέθηκε η σύµβαση,
ι) τη διαδικασία ανάθεσης σύµβασης και σε περίπτωση
ανταγωνιστικής διαδικασίας µε διαπραγµάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου και διαδικασία διαπραγµάτευσης
χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση τις ειδικότερες περιστάσεις εκ των οριζόµενων στα άρθρα 26, 32, 266 και
267 που δικαιολογούν τη χρήση των διαδικασιών αυτών.
Όσα από τα παραπάνω στοιχεία και έγγραφα αποτελούν αντικείµενο ανάρτησης στο «Πρόγραµµα ΔΙΑΥΓΕΙΑ», σύµφωνα µε το ν. 3861/2010 (Α΄112), όπως ισχύει, δεν καταχωρίζονται πρωτογενώς στο «Πρόγραµµα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ», αλλά αντλούνται αυτόµατα από το ΚΗΜΔΗΣ.
5. Για λόγους εθνικής ασφάλειας, τα στοιχεία των παραγράφων 3 και 4, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που ορίζεται από την απόφαση της παρ. 6, που αφορούν στις
ένοπλες δυνάµεις, καταχωρίζονται σε διαβαθµισµένο
πληροφοριακό σύστηµα, µε την επιφύλαξη της τήρησης
των κανονισµών ασφάλειας του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
Για λόγους εθνικής ασφάλειας, τα στοιχεία των παραγράφων 3 και 4, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που ορίζεται από την υπουργική απόφαση της παρ. 6, που αφορούν στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), καταχωρίζονται σε διαβαθµισµένο πληροφοριακό σύστηµα,
µε την επιφύλαξη της τήρησης των κανονισµών ασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Για λόγους εθνικής ασφάλειας, τα στοιχεία των παραγράφων 3 και 4, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που ορίζεται από την υπουργική απόφαση της παρ. 6, που αφορούν σε συµβάσεις που συνάπτονται από τις Υπηρεσίες
του Υπουργείου Εξωτερικών και χαρακτηρίζονται ως απόρρητες ή η σύναψη και εκτέλεσή τους πρέπει να συνοδεύονται από ιδιαίτερα µέτρα ασφαλείας καταχωρίζο-
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νται σε διαβαθµισµένο πληροφοριακό σύστηµα, µε την
επιφύλαξη της τήρησης των κανονισµών ασφάλειας του
Υπουργείου Εξωτερικών.
Με κοινή απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού
και του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, ρυθµίζονται ο τρόπος υποβολής των στοιχείων, η
πρόσβαση σε αυτά, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού και µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και του καθ΄ύλην
αρµόδιου Υπουργού στις περιπτώσεις της παρ. 5, ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα που αφορούν στη λειτουργία
και διαχείριση του ΚΗΜΔΗΣ, το δικτυακό τόπο τήρησής
του, τη δοµή, το περιεχόµενο και την πρόσβαση σε αυτό,
και τα επίπεδα διαβάθµισης, τη διαδικασία έκδοσης κωδικών ηλεκτρονικής καταχώρισης, τα κατά περίπτωση καταχωριζόµενα στοιχεία, το χρόνο καταχώρισης αυτών,
τα κατά περίπτωση υπόχρεα πρόσωπα για την καταχώριση και τα αρµόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Με
όµοια απόφαση µπορούν να καθορίζονται ειδικότερα ζητήµατα που αφορούν στον καθορισµό του τρόπου, του
χρόνου και των επιµέρους διαδικασιών καταχώρισης των
στοιχείων των εκκρεµών, κατά την έναρξη ισχύος του
άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204), και του παρόντος
άρθρου, δηµοσίων συµβάσεων που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του παρόντος νόµου.
7. Οι πράξεις που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ ισχύουν από την καταχώριση τους σε αυτό, µε την επιφύλαξη του άρθρου 66 και 296. Οι ρυθµίσεις του προηγούµενου εδαφίου δεν θίγουν τις σχετικές δικονοµικές ρυθµίσεις ως προς την άσκηση ενδίκων µέσων και βοηθηµάτων, ούτε τις ρυθµίσεις των άρθρων 345 έως 374 ως
προς την άσκηση των προσφυγών. Αν υπάρχει διαφορά
µεταξύ των στοιχείων (µεταδιδοµένων) που καταχωρίστηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ και του κειµένου της πράξης που
αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, κατισχύει το κείµενο της πράξης. Αν υπάρχει διαφορά µεταξύ του κειµένου της πράξης που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και του κειµένου του
πρωτοτύπου εγγράφου της πράξης κατισχύει το κείµενο
του πρωτοτύπου εγγράφου της πράξης. Με ευθύνη του
προσώπου ή του οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη
γίνονται αµελλητί οι αναγκαίες διορθώσεις στα στοιχεία
καταχώρισης (µεταδεδοµένα) ή στο κείµενο που έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.
8. Η έκδοση ξεχωριστών Αριθµών Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) αφορά σε όλα τα έγγραφα που
θα καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ και µε βάση αυτούς θα
συνδέονται οι σχετικές µεταξύ τους αντίστοιχες πράξεις. Η καταχώριση δηµοσίων συµβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ,
καθώς και η αναφορά του ΑΔΑΜ, αποτελούν στοιχεία
της κανονικότητας της δαπάνης, µε την έννοια ότι η ύπαρξη αριθµού ΑΔΑΜ εξοµοιώνεται µε δικαιολογητικό
που απαιτείται και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.
4270/2014. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑΜ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των πράξεων που καταχωρίζονται
τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικούµενων όσο και κατά την επικοινωνία µεταξύ φορέων του
Δηµοσίου.
9. Η δηµοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δηµοσίευσης στο Τεύχος Διακη-

ρύξεων Δηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, υπό την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου
376.
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από
γνώµη της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού
Χαρακτήρα δύνανται να ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα του ΚΗΜΔΗΣ µε το Μητρώο Δεσµεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα παρακολούθησης συγχρηµατοδοτούµενων έργων, καθώς και µε κάθε άλλο πληροφοριακό σύστηµα
που κρίνεται απαραίτητο για την παρακολούθηση από τις
υπηρεσίες του Δηµοσίου των δηµοσίων συµβάσεων για
ελεγκτικούς, δηµοσιονοµικούς, στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς.
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 39
Συµφωνίες-πλαίσιο
(άρθρο 33 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να συνάπτουν συµφωνίες-πλαίσιο κατά την έννοια της περίπτωσης 10 της
παραγράφου 1 του άρθρου 2 εφόσον εφαρµόζουν τις
διατάξεις που προβλέπονται στο παρόν Βιβλίο (άρθρα 3
έως 221). Η διάρκεια µιας συµφωνίας-πλαίσιο δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων,
δεόντως δικαιολογηµένων, ιδίως λόγω του αντικειµένου
της συµφωνίας-πλαίσιο.
2. Οι συµφωνίες – πλαίσιο οι οποίες συνάπτονται για
χρονικό διάστηµα µικρότερο των τεσσάρων ετών µπορεί
να παραταθούν χωρίς όµως αυτές να υπερβούν το ανώτατο διάστηµα των τεσσάρων ετών του προηγούµενου
εδαφίου, εφόσον υπάρχει η σχετική πρόβλεψη παρατάσεως στα έγγραφα της σύµβασης. Η διάρκεια εκτέλεσης
των επιµέρους συµβάσεων, που συνάπτονται εντός του
χρόνου υλοποίησης της συµφωνίας – πλαίσιο, µπορεί να
υπερβαίνουν το χρόνο λήξης της συµφωνίας- πλαίσιο.
3. Οι συµβάσεις που βασίζονται σε συµφωνία-πλαίσιο
ανατίθενται, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, καθώς και στις παρ. 4
και 5. Οι διαδικασίες αυτές µπορούν να εφαρµόζονται
µόνο µεταξύ των αναθετουσών αρχών που ορίζονται µε
σαφήνεια για το σκοπό αυτόν στην προκήρυξη διαγωνισµού ή την πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος και
των οικονοµικών φορέων που είναι συµβαλλόµενα µέρη
της συµφωνίας-πλαίσιο που έχει συναφθεί. Οι συµβάσεις που βασίζονται σε συµφωνία-πλαίσιο δεν µπορούν
σε καµία περίπτωση να συνεπάγονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στους όρους της συµφωνίας-πλαίσιο, ιδίως
στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 4.
4. Όταν συνάπτεται συµφωνία-πλαίσιο µε ένα µόνο οικονοµικό φορέα, οι συµβάσεις που βασίζονται σε αυτή
τη συµφωνία-πλαίσιο ανατίθενται, σύµφωνα µε τους όρους της συµφωνίας-πλαίσιο. Για την ανάθεση των συµβάσεων αυτών, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να διαβουλεύονται γραπτώς µε τον οικονοµικό φορέα που εί-
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ναι συµβαλλόµενο µέρος στη συµφωνία-πλαίσιο, ζητώντας του, εάν χρειάζεται, να συµπληρώσει την προσφορά του.
5. Όταν συνάπτεται συµφωνία-πλαίσιο µε περισσότερους του ενός οικονοµικούς φορείς, η εν λόγω συµφωνία-πλαίσιο εκτελείται µε έναν από τους κατωτέρω τρόπους:
α), σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της
συµφωνίας-πλαίσιο, χωρίς προκήρυξη νέου διαγωνισµού, εφόσον αναφέρονται όλοι οι όροι που διέπουν την
παροχή των σχετικών έργων, υπηρεσιών και προµηθειών, και οι αντικειµενικές προϋποθέσεις για τον προσδιορισµό του συµβαλλόµενου στη συµφωνία-πλαίσιο οικονοµικού φορέα που θα τις εκτελέσει· οι εν λόγω όροι αναγράφονται στα έγγραφα της σύµβασης για τη συµφωνία-πλαίσιο,
β) όταν στη συµφωνία-πλαίσιο αναφέρονται όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή των σχετικών έργων, υπηρεσιών και αγαθών, εν µέρει χωρίς προκήρυξη νέου διαγωνισµού, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄, και εν µέρει
µε την προκήρυξη νέου διαγωνισµού µεταξύ των οικονοµικών φορέων που είναι συµβαλλόµενα µέρη της συµφωνίας-πλαίσιο, σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄, εφόσον
προβλέπεται τέτοια δυνατότητα από τις αναθέτουσες
αρχές στα έγγραφα της σύµβασης για τη συµφωνίαπλαίσιο. Η επιλογή αν συγκεκριµένα έργα, αγαθά ή υπηρεσίες αγοράζονται κατόπιν προκήρυξης νέου διαγωνισµού ή άµεσα, σύµφωνα µε τους όρους που ορίζονται
στη συµφωνία-πλαίσιο, γίνεται µε αντικειµενικά κριτήρια, τα οποία ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης για
τη συµφωνία-πλαίσιο. Τα έγγραφα της σύµβασης προσδιορίζουν επίσης τους όρους του νέου διαγωνισµού. Οι
δυνατότητες που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της
παρούσας περίπτωσης εφαρµόζονται επίσης σε οποιαδήποτε τµήµα µιας συµφωνίας-πλαίσιο για την οποία έχουν τεθεί όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή των
σχετικών έργων, υπηρεσιών και αγαθών, ανεξαρτήτως
αν έχουν τεθεί όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή των
σχετικών έργων, υπηρεσιών και αγαθών για τα λοιπά
τµήµατα,
γ) αν στη συµφωνία-πλαίσιο δεν έχουν καθορισθεί όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή έργων, υπηρεσιών
και αγαθών, µε νέο διαγωνισµό µεταξύ των οικονοµικών
φορέων που είναι συµβαλλόµενα µέρη της συµφωνίαςπλαίσιο.
6. Οι διαγωνισµοί που αναφέρονται στις περιπτώσεις
β΄ και γ΄ της παραγράφου 5 βασίζονται στους ίδιους όρους µε αυτούς που ίσχυαν για την ανάθεση της συµφωνίας-πλαίσιο, και, όπου κριθεί απαραίτητο, σε ακριβέστερα διατυπωµένους όρους και, όπου ενδείκνυται, σε άλλους όρους που αναφέρονται στα έγγραφα της σύµβασης για τη συµφωνία-πλαίσιο, σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία:
α) για κάθε σύµβαση που πρόκειται να συναφθεί, οι αναθέτουσες αρχές διαβουλεύονται γραπτώς µε τους οικονοµικούς φορείς που είναι ικανοί να εκτελέσουν τη
σύµβαση,
β) οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν επαρκή προθεσµία
για την υποβολή προσφορών για κάθε συγκεκριµένη
σύµβαση, λαµβανοµένων υπόψη παραµέτρων όπως η
πολυπλοκότητα του αντικειµένου της σύµβασης και ο απαραίτητος χρόνος για την αποστολή των προσφορών,
γ) οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς και δεν ανοίγονται έως τη λήξη της προβλεπόµενης προθεσµίας α-

πάντησης,
δ) οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν κάθε σύµβαση
στον προσφέροντα που υπέβαλε την καλύτερη προσφορά, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθοριστεί
στα έγγραφα της σύµβασης για τη συµφωνία-πλαίσιο.
7. Όταν το αντικείµενο της συµφωνίας - πλαίσιο µε περισσότερους οικονοµικούς φορείς υποδιαιρείται σε περισσότερα τµήµατα, καλούνται σε διαβούλευση µόνο οι
οικονοµικοί φορείς των τµηµάτων που ανταποκρίνονται
στο εκάστοτε αντικείµενο της εκτελεστικής σύµβασης.
8. Στην περίπτωση των συµφωνιών – πλαίσιο µε περισσότερους οικονοµικούς φορείς, στο πλαίσιο των διαγωνισµών που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄και γ΄της
παραγράφου 5:
α) κατά την υποβολή των προσφορών, εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 79, προκειµένου οι οικονοµικοί φορείς να αποδείξουν ότι εξακολουθούν να πληρούν τις
σχετικές προϋποθέσεις, όπως έχουν καθοριστεί στα έγγραφα της σύµβασης για τη συµφωνία-πλαίσιο,
β) πριν από την ανάθεση κάθε σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον/τους προσφέροντα/ες
στον/στους οποίους έχει αποφασίσει να αναθέσει τη
σύµβαση να υποβάλει/ουν ενηµερωµένα σχετικά δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα άρθρα 79 και 80, και κατά περίπτωση, το άρθρο 82. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται το άρθρο 79.
9. Οι συµφωνίες – πλαίσιο και οι εκτελεστικές αυτών
συµβάσεις αποστέλλονται για προληπτικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά τις οικείες διατάξεις.
10. Ειδικά, για δηµόσιες συµβάσεις µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονκών υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να συνάπτουν
συµφωνίες-πλαίσιο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
παρόν άρθρο, µετά από σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου
τεχνικού συµβουλίου, όταν πρόκειται να παραχθεί σύνολο όµοιων µελετών ή ως άνω υπηρεσιών, για τις οποίες
δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων στοιχεία, όπως ιδίως
ο ακριβής προσδιορισµός των επί µέρους συµβάσεων, οι
χρόνοι έναρξης και λήξης εκπόνησης των επί µέρους µελετών ή παροχής τεχνικών υπηρεσιών, όπως και οι ακριβείς χώροι στους οποίους θα εκτελεσθούν οι συµβάσεις,
µπορούν όµως να καθορισθούν οι τιµές και ενδεχοµένως
οι ποσότητες αυτών. Οι συµφωνίες - πλαίσιο συνάπτονται ιδίως για την εκτέλεση εργασιών υποστηρικτικών
µελετών. Η µέγιστη αξία των συµφωνιών - πλαίσιο που
συνάπτονται κατ’ έτος απαγορεύεται να υπερβαίνει σε
ποσοστό το είκοσι τοις εκατό (20%) των εγκεκριµένων
ετήσιων πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής για τις συµβάσεις της παρούσας παραγράφου, µε εκτίµηση τετραετίας. Στον περιορισµό αυτό δεν υπόκεινται οι συµφωνίες
- πλαίσιο που συνάπτονται για την προετοιµασία του Φακέλου Δηµόσιας Σύµβασης, κατά το άρθρο 45.
Άρθρο 40
Κεντρικές δραστηριότητες αγορών
και κεντρικές αρχές αγορών (ΚΑΑ)
(άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν:
α) να αποκτούν αγαθά και/ή υπηρεσίες από µία ΚΑΑ
που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης α΄
της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2
ή/και
β) να αποκτούν έργα, αγαθά και υπηρεσίες χρησιµο-
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ποιώντας συµβάσεις που ανατίθενται από µία ΚΑΑ, δυναµικά συστήµατα αγορών που διαχειρίζεται µία ΚΑΑ ή ,
στο βαθµό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ.
2 του άρθρου 39, συµφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από
µία ΚΑΑ, η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1
του άρθρου 2.
Όταν ένα δυναµικό σύστηµα αγορών το οποίο διαχειρίζεται µια ΚΑΑ µπορεί να χρησιµοποιείται από άλλες αναθέτουσες αρχές, αυτό αναφέρεται στην προκήρυξη
διαγωνισµού µε την οποία εισάγεται το σύστηµα.
2. Μια αναθέτουσα αρχή εκπληρώνει τις υποχρεώσεις
της δυνάµει του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) όταν:
α) αποκτά αγαθά ή υπηρεσίες από µία ΚΑΑ που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσή α΄της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/και
β) αποκτά έργα, αγαθά ή υπηρεσίες χρησιµοποιώντας
συµβάσεις που ανατίθενται από την ΚΑΑ, δυναµικά συστήµατα αγορών που διαχειρίζεται η ΚΑΑ ή , στο βαθµό
που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39, συµφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από την
ΚΑΑ η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του
άρθρου 2.
Ωστόσο, η εν λόγω αναθέτουσα αρχή φέρει την ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάµει του
παρόντος Βιβλίου όσον αφορά τα µέρη που διεξάγονται
από την ίδια, όπως:
α) η ανάθεση µιας σύµβασης στο πλαίσιο δυναµικού
συστήµατος αγορών το οποίο διαχειρίζεται µία ΚΑΑ,
β) η διεξαγωγή νέου διαγωνισµού βάσει της συµφωνίας - πλαίσιο που έχει συναφθεί από µία ΚΑΑ,
γ) ο προσδιορισµός του συµβαλλόµενου στη συµφωνία-πλαίσιο οικονοµικού φορέα, δυνάµει των περιπτώσεων α΄ή β΄της παραγράφου 5 του άρθρου 39, ο οποίος θα
εκτελέσει ένα συγκεκριµένο καθήκον εντός της συµφωνίας-πλαίσιο που έχει συναφθεί από µία ΚΑΑ.
3. Όλες οι διαδικασίες σύναψης συµβάσεων που διεξάγονται από µία ΚΑΑ, διενεργούνται µέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα
άρθρα 22, 36 και 37.
4. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν, χωρίς να εφαρµόζουν τις διαδικασίες του παρόντος Βιβλίου να αναθέτουν µία δηµόσια σύµβαση για την παροχή υπηρεσιών
κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών σε µία ΚΑΑ. Αυτές
οι δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών µπορούν επίσης να
περιλαµβάνουν την παροχή επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών.
Άρθρο 41
Ειδικές ρυθµίσεις σχετικά µε τις κεντρικές
δραστηριότητες αγορών και τον προγραµµατισµό
δηµοσίων συµβάσεων
1. Λειτουργούν ως ΕΚΑΑ, υπό την έννοια της περίπτωσης 19 της παραγράφου 1 του άρθρου 2:
α) Η Γενική Γραµµατεία Υποδοµών (ΓΓΥ) του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων για δηµόσιες
συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών,
β) η Γενική Διεύθυνση Δηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών (ΓΔΔΣ και Π) της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή (ΓΓΕ και ΠΚ) του Υπουργεί-

ου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, για δηµόσιες
συµβάσεις προµηθειών και γενικών υπηρεσιών, υπό την
επιφύλαξη της περίπτωσης γ΄και
γ) η Επιτροπή Προµηθειών Υγείας (ΕΠΥ) του Υπουργείου Υγείας για δηµόσιες συµβάσεις προµήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονοµικών, φαρµακευτικών αγαθών
και συναφών υπηρεσιών.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού που προΐσταται
της ΕΚΑΑ και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, δύνανται να καθορίζονται ΚΑΑ, µε αρµοδιότητα την παροχή
κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών είτε σε επίπεδο διαφορετικών κατηγοριών φορέων του δηµόσιου τοµέα, είτε βάσει τοµέα ή κλάδου της αγοράς είτε κατά γεωγραφικές ενότητες της χώρας είτε µε συνδυασµένη εφαρµογή των κριτηρίων αυτών. Με όµοια απόφαση καθορίζονται ειδικότερα θέµατα, αντίστοιχα µε αυτά των παραγράφων 3 και 4, για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών από ΚΑΑ, για τους τοµείς και αναθέτουσες αρχές ευθύνης τους, κατά τις κείµενες διατάξεις.
3. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ καθορίζονται ειδικότερα θέµατα, που αφορούν την
παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την εκάστοτε αρµόδια ΕΚΑΑ και ιδίως:
α) οι όροι για την οµαδοποίηση και υπαγωγή συµβάσεων στην εκάστοτε αρµόδια ΕΚΑΑ,
β) οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που θα
αποτελέσουν αντικείµενο οµαδοποίησης σε εθνικό ή περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο και για τα οποία οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στις ΕΚΑΑ,
γ) οι κατηγορίες συµβάσεων που εξαιρούνται από την
αρµοδιότητα των ΕΚΑΑ και
δ) κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή των ανωτέρω.
4. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, σύµφωνα µε τις
ρυθµίσεις της απόφασης της παραγράφου 3:
α) οι κατ’ έτος συγκεκριµένες κατηγορίες συµβάσεων,
συµφωνιών πλαίσιο και δυναµικών συστηµάτων αγορών
που συνάπτονται υποχρεωτικά, από τις ΕΚΑΑ, καθώς και
οι αναθέτουσες αρχές για τις οποίες προορίζονται,
β) οι κατ’ έτος επιµέρους συµβάσεις οι οποίες εξαιρούνται από την αρµοδιότητα των ΕΚΑΑ, πέραν των συµβάσεων που έχουν ήδη εξαιρεθεί από την αρµοδιότητα των
ΕΚΑΑ δυνάµει της απόφασης της παραγράφου 3.
Η απόφαση της παρούσας παραγράφου εκδίδεται κατόπιν γνώµης:
α) του Τεχνικού Συµβουλίου της ΕΚΑΑ της περίπτωσης
α΄ της παραγράφου 1, για τα θέµατα αρµοδιότητας αυτής,
β) της επιτροπής της παραγράφου 5 για τα θέµατα αρµοδιότητας της ΕΚΑΑ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 και
γ) της επιτροπής της παραγράφου 5 για τα θέµατα αρµοδιότητας της ΕΚΑΑ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1.
5. Συστήνονται:
α) επιτροπή µε αρµοδιότητα την παροχή συµβουλών
και γνωµών στην ΕΚΑΑ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 αναφορικά µε τα θέµατα του παρόντος άρθρου,
καθώς και της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 74
και
β) επιτροπή µε αρµοδιότητα την παροχή συµβουλών
και γνωµών στην ΕΚΑΑ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 αναφορικά µε τα θέµατα του παρόντος άρθρου.
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Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ
συγκροτούνται οι επιτροπές των περιπτώσεων α΄και β΄,
αντίστοιχα, καθορίζεται ο αριθµός των µελών τους, οι ιδιότητές τους, τακτικών και αναπληρωµατικών, καθώς
και η διάρκεια της θητείας τους και ο τρόπος λειτουργίας
τους.
6. Με απόφαση του Υπουργού που προϊσταται της ΕΚΑΑ ή του καθ΄ ύλην αρµόδιου Υπουργού ή αποφαινοµένου οργάνου της ΚΑΑ, µπορεί να ανατίθεται στις αναθέτουσες αρχές η εκτέλεση συµβάσεων και συµφωνιών
πλαίσιο, που έχουν συνάψει γι΄αυτές οι ΕΚΑΑ ή ΚΑΑ, αντίστοιχα.
7. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να υποβάλλουν πίνακα προγραµµατισµού για τις συµβάσεις αρµοδιότητάς τους στην αρµόδια ΕΚΑΑ. Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις συµβάσεις που αφορούν, απαιτούν
ή περιλαµβάνουν διαβαθµισµένες πληροφορίες. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα της διαδικασίας προγραµµατισµού και υποβολής του πίνακα, όπως ιδίως:
α) η δοµή, το περιεχόµενο, τα καταχωριζόµενα στοιχεία, τα έτη προγραµµατισµού και ο χρόνος υποβολής,
τροποποίησης και συµπλήρωσης του πίνακα, β) οι κατά
περίπτωση υπόχρεες και εξαιρούµενες αναθέτουσες αρχές, δ) οι προγραµµατιζόµενες και εξαιρούµενες συµβάσεις, ε) τα αρµόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησης της υποχρέωσης προγραµµατισµού, καθώς και στ) κάθε άλλο σχετικό θέµα.
8. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, όσον αφορά τις προµήθειες αγαθών και υπηρεσιών που υπάγονται
υποχρεωτικά σε κεντρικές δραστηριότητες αγορών από
την ΕΚΑΑ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1, εξαιρούνται οι δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών που συνάπτουν οι κάτωθι φορείς:
(α) οι ενοριακοί ναοί, οι εκκλησιαστικές σχολές, τα εκκλησιαστικά ιδρύµατα, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και λοιποί εκκλησιαστικοί φορείς,
(β) οι επαγγελµατικοί σύλλογοι (δικηγορικοί, συµβολαιογραφικοί κ.λπ.),
(γ) δηµόσια νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν µε τη
µορφή ανώνυµης εταιρείας και οι µετοχές τους έχουν εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο,
(δ) τα Επιµελητήρια.
Άρθρο 42
Περιστασιακές από κοινού διαδικασίες
σύναψης συµβάσεων
(άρθρο 38 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Δύο ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές µπορούν
να συµφωνήσουν να διεξάγουν ορισµένες συγκεκριµένες διαδικασίες σύναψης συµβάσεων από κοινού. Η συµφωνία συνάπτεται εγγράφως και καθορίζει τουλάχιστον
τις ευθύνες των µερών, τον επιµερισµό των υποχρεώσεων στα µέρη και τις λεπτοµέρειες σχετικά µε τις αναγκαίες δαπάνες και τις πιστώσεις των µερών.
2. Αν µια διαδικασία σύναψης σύµβασης διενεργείται
εξ ολοκλήρου από κοινού εξ ονόµατος και για λογαριασµό όλων των αναθετουσών αρχών, οι τελευταίες ευθύνονται αλληλέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως
221). Τούτο ισχύει και αν τη διαδικασία διαχειρίζεται µία
αναθέτουσα αρχή, ενεργώντας τόσο για δικό της λογα-

ριασµό όσο και για λογαριασµό των λοιπών αναθετουσών αρχών.
Εάν η διενέργεια της διαδικασίας σύναψης σύµβασης
δεν πραγµατοποιείται στο σύνολό της εξ ονόµατος και
για λογαριασµό των ενδιαφερόµενων αναθετουσών αρχών, οι τελευταίες ευθύνονται αλληλέγγυα µόνο για τα
µέρη εκείνα που πραγµατοποιούνται από κοινού. Κάθε αναθέτουσα αρχή φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, σύµφωνα µε το παρόν Βιβλίο για τα µέρη που διεξάγει ιδίω ονόµατι και για
δικό της λογαριασµό.
Άρθρο 43
Διαδικασίες σύναψης συµβάσεων µε αναθέτουσες
αρχές από διαφορετικά κράτη - µέλη
(άρθρο 39 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12, αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά κράτη - µέλη µπορούν να ενεργούν
από κοινού για την ανάθεση δηµόσιων συµβάσεων χρησιµοποιώντας ένα από τα µέσα των παραγράφων 3 έως 5.
Οι αναθέτουσες αρχές δεν χρησιµοποιούν τα µέσα
των παραγράφων 3 έως 5 µε πρόθεση την αποφυγή της
εφαρµογής διατάξεων αναγκαστικού δηµοσίου δικαίου
σύµφωνων µε το δίκαιο της Ένωσης στις οποίες υπόκειται το οικείο κράτος - µέλος.
2. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να χρησιµοποιούν
κεντρικές δραστηριότητες αγορών που προσφέρονται από ΚΑΑ εγκατεστηµένες σε άλλο κράτος - µέλος.
3. Η παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών από
ΚΑΑ εγκατεστηµένη σε άλλο κράτος - µέλος πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε τις εθνικές διατάξεις του κράτους µέλους όπου είναι εγκατεστηµένη η ΚΑΑ.
Οι εθνικές διατάξεις του κράτους - µέλους όπου είναι
εγκατεστηµένη η ΚΑΑ εφαρµόζονται επίσης στα ακόλουθα:
α) στην ανάθεση σύµβασης στο πλαίσιο ενός δυναµικού συστήµατος αγορών,
β) στη διεξαγωγή ενός νέου διαγωνισµού εντός µίας
συµφωνίας-πλαίσιο,
γ) στον καθορισµό, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ ή
β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 39, εκείνου του οικονοµικού φορέα από αυτούς που συµµετείχαν στη συµφωνία-πλαίσιο ο οποίος θα εκτελέσει ένα συγκεκριµένο
καθήκον.
4. Αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά κράτη - µέλη
µπορούν από κοινού να αναθέτουν δηµόσια σύµβαση, να
συνάπτουν συµφωνία-πλαίσιο ή να λειτουργούν ένα δυναµικό σύστηµα αγορών. Μπορούν επίσης, στον βαθµό
που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39, να αναθέτουν συµβάσεις βάσει της συµφωνίαςπλαίσιο ή του δυναµικού συστήµατος αγορών. Εκτός αν
τα αναγκαία στοιχεία ρυθµίζονται από διεθνή συµφωνία
µεταξύ των ενδιαφεροµένων κρατών µελών, οι συµµετέχουσες αναθέτουσες αρχές συνάπτουν συµφωνία όπου
καθορίζονται:
α) οι ευθύνες των µερών και οι σχετικές εφαρµοστέες
εθνικές διατάξεις,
β) η εσωτερική οργάνωση της διαδικασίας σύναψης
της σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης
της διαδικασίας, του επιµερισµού των υπό ανάθεση έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών και της σύναψης των συµβάσεων.
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Μια συµµετέχουσα αναθέτουσα αρχή εκπληρώνει τις
υποχρεώσεις της δυνάµει του παρόντος Βιβλίου όταν αγοράζει έργα, αγαθά ή υπηρεσίες από την αναθέτουσα
αρχή που είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία σύναψης της
σύµβασης.
Για τον προσδιορισµό των ευθυνών και του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄,
οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να κατανέµουν συγκεκριµένες ευθύνες µεταξύ τους και να ορίζουν τις σχετικές εφαρµοστέες διατάξεις οποιουδήποτε κράτους - µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένη τουλάχιστον µία από τις συµµετέχουσες αρχές. Η κατανοµή ευθυνών και
το σχετικό εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο αναφέρονται στα
έγγραφα της σύµβασης για τις από κοινού ανατιθέµενες
δηµόσιες συµβάσεις.
5. Αν περισσότερες αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά κράτη - µέλη έχουν συστήσει έναν κοινό φορέα, συµπεριλαµβανοµένων των ευρωπαϊκών οµίλων εδαφικής
συνεργασίας δυνάµει του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.
1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ή άλλων φορέων που ιδρύονται δυνάµει του δικαίου της Ένωσης, οι συµµετέχουσες αναθέτουσες αρχές συµφωνούν, µέσω απόφασης του αρµόδιου οργάνου
του κοινού φορέα, επί των εφαρµοστέων εθνικών κανόνων περί διαδικασιών σύναψης συµβάσεων ενός από τα
ακόλουθα κράτη-µέλη:
α) των εθνικών διατάξεων του κράτους-µέλους όπου
έχει την έδρα του ο κοινός φορέας·
β) των εθνικών διατάξεων του κράτους-µέλους όπου
ασκεί τις δραστηριότητές του ο κοινός φορέας.
Η συµφωνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο µπορεί είτε να εφαρµόζεται για αόριστο χρόνο, όταν καθορίζεται στη συστατική πράξη του κοινού φορέα είτε για ορισµένο χρόνο, σε κάποια είδη συµβάσεων ή σε µία ή περισσότερες µεµονωµένες αναθέσεις συµβάσεων.
ΤΜΗΜΑ III
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Άρθρο 44
Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών
στις δηµόσιες συµβάσεις έργων και µελετών
1. Για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη δηµόσιας σύµβασης έργου ή
µελέτης απαιτείται, η αρµόδια τεχνική υπηρεσία κάθε αναθέτουσας αρχής να διαθέτει ελάχιστη στελέχωση που
περιλαµβάνει, ιδίως, τον ελάχιστο αριθµό προσωπικού
της και τα προσόντα αυτών (ειδικότητες, εµπειρία
κ.λ.π.), σύµφωνα µε την απόφαση του επόµενου εδαφίου προκειµένου να µπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς
στα/στις προς ανάθεση έργα/µελέτες, ανάλογα µε την εκτιµώµενη αξία, το είδος, την κατηγορία τους, το µέγεθος και την πολυπλοκότητά τους. Με κοινή απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του
κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, που εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, καθορίζεται η ελάχιστη στελέχωση κατά αριθµό, ειδικότη-

τα, προσόντα των απασχολούµενων σε αυτή, καθώς επίσης και οι ειδικότερες προδιαγραφές επάρκειάς της ανάλογα µε την εκτιµώµενη αξία, το είδος, την κατηγορία,
το µέγεθος και την πολυπλοκότητα των έργων ή των µελετών.
2. Σε περίπτωση που, η τεχνική υπηρεσία δεν πληροί
τις προδιαγραφές επάρκειας, που προβλέπονται από την
απόφαση της παρ. 1, θεωρείται υπηρεσία που δεν έχει
τεχνική επάρκεια και η διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, η εποπτεία και η επίβλεψη των δηµοσίων συµβάσεων έργων ή µελετών αρµοδιότητας της, διενεργούνται,
µε προγραµµατική σύµβαση, από την τεχνική υπηρεσία
του εποπτεύοντος την αναθέτουσα αρχή φορέα ή της οικείας περιφέρειας ή από άλλη τεχνική υπηρεσία φορέων
του κεντρικού δηµόσιου τοµέα. Στην εν λόγω προγραµµατική σύµβαση ορίζονται τουλάχιστον: (α) το αντικείµενο της προγραµµατικής σύµβασης, το πρόγραµµα εκτέλεσης της µελέτης ή υπηρεσίας και η προεκτιµώµενη συνολική δαπάνη, (β) τα καθήκοντα που αναλαµβάνει η νέα
τεχνική υπηρεσία, (γ) ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων
για την εκπλήρωση της προγραµµατικής σύµβασης δαπανών της νέας τεχνικής υπηρεσίας και οι λεπτοµέρειες
της καταβολής τους, (δ) οι ποινικές ρήτρες και άλλες συνέπειες σε βάρος της νέας τεχνικής υπηρεσίας που επιβάλλονται σε περίπτωση υπαίτιας πληµµελούς εκπλήρωσης της εντολής, (ε) οι όροι διαπίστωσης της εκπλήρωσης των καθηκόντων της νέας τεχνικής υπηρεσίας και
της λήξης της προγραµµατικής σύµβασης, (στ) ο τρόπος
και οι όροι χρηµατοδότησης των συµβάσεων που θα αναθέτει η νέα τεχνική υπηρεσία, (ζ) οι όροι άσκησης του τεχνικού, οικονοµικού και λογιστικού ελέγχου του κυρίου
του έργου κατά τις φάσεις εκπλήρωσης της σύµβασης
και (η) οι πράξεις και ενέργειες της νέας τεχνικής υπηρεσίας πριν από τις οποίες απαιτείται η προηγούµενη έγκριση του κυρίου του έργου.
3. Η αναθέτουσα αρχή ευθύνεται έναντι του κυρίου
του έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων της
και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον µε τον
κύριο του έργου. Αν στην προγραµµατική σύµβαση δεν
ορίζεται διαφορετικά, εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον κύριο του έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων της έως την λήξη της σύµβασης. Αποφαινόµενα όργανα της συγκεκριµένης κάθε φορά προγραµµατικής σύµβασης είναι τα αρµόδια όργανα
της νέας τεχνικής υπηρεσίας της αναθέτουσας αρχής.
Άρθρο 45
Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δηµόσιας σύµβασης
(άρθρα 83 παράγραφος 6 και 84 παρ. 2
της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές καταγράφουν την πρόοδο
της διεξαγωγής όλων των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων είτε πραγµατοποιούνται µε ηλεκτρονικά µέσα είτε όχι.
2. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγράφου 1 η αναθέτουσα αρχή συντάσσει και σε ηλεκτρονική
µορφή ειδικό «Φάκελο Δηµόσιας Σύµβασης».
3. Ο Φάκελος Δηµόσιας Σύµβασης συµπληρώνεται και
επικαιροποιείται σε όλα τα επιµέρους στάδια σύναψης
της σύµβασης και περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον:
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α) την τεκµηρίωση της σκοπιµότητας της σύµβασης,
β) τον προϋπολογισµό της σύµβασης και την τεκµηρίωσή του,
γ) στοιχεία της ωριµότητας της σύµβασης κατά το άρθρο 49, 50, 51, 52,
δ) την περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης,
ε) τα έγγραφα της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο
53,
στ) όλα τα έγγραφα που είναι αναγκαία ώστε η αναθέτουσα αρχή να είναι σε θέση να αιτιολογεί τις αποφάσεις που λαµβάνονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, όπως, ενδεικτικά:
αα) για την επικοινωνία µε οικονοµικούς φορείς και τις
υπηρεσιακές κρίσεις,
ββ) για την προετοιµασία των εγγράφων της σύµβασης,
γγ) για τον διάλογο ή τη διαπραγµάτευση (εφόσον διεξήχθη),
δδ) για την επιλογή του αναδόχου και την ανάθεση της
σύµβασης.
ζ) αντίγραφο της σύµβασης, εφόσον η αξία της ισούται ή είναι µεγαλύτερη από 1.000.000 ευρώ όταν πρόκειται για δηµόσια σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών ή
10.000.000 ευρώ όταν πρόκειται για δηµόσια σύµβαση
έργων.
4. Τα έγγραφα και στοιχεία των περιπτώσεων α΄- στ΄
της προηγούµενης παραγράφου τηρούνται τουλάχιστον
για περίοδο τριών ετών από την παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης.
5. Το αντίγραφο της περίπτωσης ζ΄ της προηγούµενης
παραγράφου τηρείται τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της
σύµβασης.
6. Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, ο «Φάκελος Δηµόσιας Σύµβασης» συγκροτείται από την αρµόδια τεχνική υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής λαµβανοµένου υπόψη του άρθρου 44.
Όλα τα στοιχεία του «Φακέλου Δηµόσιας Σύµβασης» καταχωρίζονται υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονικές βάσεις
δεδοµένων οι οποίες τηρούνται στην Γενική Γραµµατεία
Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, µε µέριµνα και ευθύνη της εκάστοτε αρµόδιας
αναθέτουσας αρχής. Η παράβαση της υποχρέωσης της
προηγούµενης παραγράφου συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα των αρµόδιων οργάνων. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζεται ο
τρόπος λειτουργίας των ανωτέρω ηλεκτρονικών βάσεων
δεδοµένων, ο τρόπος τήρησης και καταχώρισης των
στοιχείων στον «Φάκελο Δηµόσιας Σύµβασης», οι διαδικασίες και ενέργειες που απαιτούνται για την προετοιµασία του διαγωνισµού από την αναθέτουσα αρχή ανά
κατηγορία ή κατηγορίες έργων και µελετών, το ειδικότερο περιεχόµενο του Φακέλου και κάθε άλλο αναγκαίο
θέµα σχετικά µε τα ανωτέρω.
7. Πέραν των οριζοµένων στις προηγούµενες παραγράφους, στις δηµόσιες συµβάσεις έργων ο «Φάκελος
Δηµόσιας Σύµβασης Έργου» περιέχει τους κάτωθι τρεις
(3) υποφακέλους:
Α) τον Υποφάκελο πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, ο οποίος περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον:
Α.1) την τεκµηρίωση της σκοπιµότητας του έργου και
την επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης,
Α.2) τις απαιτήσεις επιτελεστικότητας (performance

requirements) του προς ανάθεση έργου,
Α.3) την τεχνική περιγραφή του αντικειµένου του έργου,
Α.4) την έκθεση τεκµηρίωσης όλων των µέτρων προς
αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων,
Α.5) Τις περιλήψεις διακηρύξεων που θα δηµοσιευθούν, τη διακήρυξη του διαγωνισµού ή την πρόσκληση
για κλειστές διαδικασίες, την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τη Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων και την
Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων εφόσον υπάρχουν ,
Α.6) την απόφαση έγκρισης δέσµευσης πίστωσης,
Α.7) στοιχεία για τις απαιτούµενες απαλλοτριώσεις,
Α.8) αρχαιολογικά ευρήµατα και την έκθεση αρχαιολογικής τεκµηρίωσης όπου αυτή προβλέπεται,
Α.9) στοιχεία για την ύπαρξη δικτύων κοινής ωφελείας
και την υποχρέωση ή µη, µετακίνησης ή µεταφοράς τους
Α.10) αποφάσεις εγκεκριµένων µελετών µε πίνακα περιεχοµένων εκάστης µελέτης,
Α.11) περαιτέρω απαιτούµενες µελέτες ή έρευνες,
Α.12) καταγραφή των κινδύνων και κατανοµή των προκυπτουσών διακινδυνεύσεων,
Α.13) την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
όπου απαιτείται,
Α.14) τη δηµοσιοποίηση του διαγωνισµού, τις αποστολές των προκηρύξεων και τα αποδεικτικά των δηµοσιεύσεων αυτών µε τις επαναλήψεις τους,
Α.15) την αλληλογραφία µε τους οικονοµικούς φορείς
που παρέλαβαν έγγραφα της σύµβασης,
Β) τον Υποφάκελο της τεκµηρίωσης ανάθεσης του έργου από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού έως την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης, ο οποίος
περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον:
Β.1) τις αποφάσεις συγκρότησης των επιτροπών διαγωνισµού,
Β.2) την αλληλογραφία µε τους συµµετέχοντες στο
διαγωνισµό οικονοµικούς φορείς,
Β.3) τα πρακτικά των διαγωνισµών,
Β.4) υποβληθείσες ενστάσεις και τις επ’ αυτών αποφάσεις,
Β.5) τη σύµφωνη γνώµη της Αρχής όπου απαιτείται,
Β.6) την απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος του
διαγωνισµού, υποβληθείσες προδικαστικές προσφυγές
και τις επ’ αυτών αποφάσεις,
Β.7) τις κοινοποιήσεις που προβλέπονται από το νόµο
στο στάδιο ανάθεσης,
Β.8) την πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί µη ύπαρξης κωλύµατος για την υπογραφή της σύµβασης αν
προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις,
Β.9) την τεκµηρίωση του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής,
Β.10) την πρόσκληση του αναδόχου για υπογραφή της
σύµβασης,
Β.11) το συµφωνητικό και τα παραρτήµατά του,
Γ) τον Υποφάκελο του σταδίου εκτέλεσης της σύµβασης, ο οποίος περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον:
Γ.1) τις αποφάσεις ορισµού επιβλεπόντων και συγκρότησης επιτροπών,
Γ.2) τις αποφάσεις έγκρισης χρονοδιαγράµµατος κατασκευής, οργανογράµµατος εργοταξίου και Προγράµµατος Ποιότητας Έργου,
Γ.3) πληροφοριακά στοιχεία για τη στελέχωση του εργοταξίου και τους απασχολούµενους στη κατασκευή του
έργου, καθώς και για τον διαθέσιµο εξοπλισµό του έργου,
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Γ.4) τις αποφάσεις έγκρισης παραλαβής φυσικού εδάφους, πρωτοκόλλων παραλαβής αφανών εργασιών και
επιµετρήσεων,
Γ.5) τις αποφάσεις έγκρισης των µελετών που εκπονούνται δια του αναδόχου,
Γ.6) τις αποφάσεις έγκρισης των Ανακεφαλαιωτικών
Πινάκων Εργασιών,
Γ.7) τις αποφάσεις έγκρισης διάθεσης συµπληρωµατικών πιστώσεων,
Γ.8) τις αποφάσεις έγκρισης παρατάσεων συµβατικών
προθεσµιών και χρονοδιαγραµµάτων,
Γ.9) τις ειδικές προσκλήσεις και διαταγές, τις οχλήσεις, τα αιτήµατα αποζηµίωσης, τις ενστάσεις, τις Αιτήσεις Θεραπείας και τις αποφάσεις εκδίκασης αυτών,
Γ.10) τις Γνωµοδοτήσεις του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου,
Γ.11) τα αποτελέσµατα των ελέγχων των αρµόδιων ελεγκτικών φορέων,
Γ.12) τις αποφάσεις τροποποιήσεων της σύµβασης και
τους σχετικούς ελέγχους νοµιµότητας,
Γ13) τις πιστοποιήσεις και τις εντολές πληρωµών µε
τα βασικά στοιχεία πληρωµών ή τα άλλα ανταλλάγµατα
αν συντρέχει τέτοια περίπτωση
Γ.14) τη βεβαίωση περάτωσης εργασιών, την τελική επιµέτρηση και την απόφαση έγκρισής της,
Γ.15) το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, το
Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής και τις αποφάσεις εγκρίσεως τους,
Γ.16) τα στοιχεία σχετικά µε την εξασφάλιση της απαιτούµενης ή/και τελικώς αποκτηθείσας γης,
Γ.17) τα στοιχεία σχετικά µε τις µετατοπίσεις και αποκαταστάσεις των δικτύων Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας
8. Πέραν των οριζοµένων στις παραγράφους 1- 5, όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις µελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών, ο «Φάκελος Δηµόσιας Σύµβασης Μελέτης ή Τεχνικής Υπηρεσίας» περιέχει τους κάτωθι τρεις (3) υποφακέλους:
Α) τον Υποφάκελο πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, ο οποίος περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον:
Α.1) την τεκµηρίωση της σκοπιµότητας υλοποίησης
του αντικειµένου της σύµβασης σε σχέση και µε την
προϋπολογιζόµενη συνολική δαπάνη που θα απαιτηθεί,
Α.2) το Τεύχος Τεχνικών Δεδοµένων του έργου. Το περιεχόµενο του τεύχους αποτελείται κυρίως από την τεχνική περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης µε τα
κύρια λειτουργικά του χαρακτηριστικά, αναφορά στα
διαθέσιµα στοιχεία και προηγούµενες µελέτες που σχετίζονται µε την υπό ανάθεση µελέτη ή υπηρεσία, αναφορά στις τοπικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες του έργου και της ευρύτερης περιοχής, και ιδίως στις υφιστάµενες περιβαλλοντικές, αρχαιολογικές και άλλες δεσµεύσεις ως προς το σχεδιασµό του έργου, τις διαθέσιµες υποστηρικτικές µελέτες (γεωλογικές, γεωτεχνικές
κ.λπ.) που απαιτούνται για την προώθηση της µελέτης
και ποσοτικά στοιχεία φυσικού αντικειµένου της σύµβασης, που κατά την εκτίµηση του κυρίου του έργου απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου και χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των προεκτιµώµενων αµοιβών,
Α.3) το πρόγραµµα εκπόνησης των απαιτούµενων µελετών και παροχής των απαιτούµενων υπηρεσιών για
την ολοκλήρωση του αντικειµένου και το προτεινόµενο
χρονοδιάγραµµα,

Α.4) την προεκτιµώµενη αµοιβή της σύµβασης και την
τεκµηρίωσή της, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην
παρ. 8 του άρθρου 53, καθώς και την προεκτίµηση της
δαπάνης κατασκευής του έργου,
Α.5) την εξασφάλιση χρηµατοδότησης της σύµβασης,
Α.6) την τεκµηρίωση της επιλογής της προτεινόµενης
διαδικασίας ανάθεσης (ανοικτή, κλειστή, ανταγωνιστικό
διάλογο, διαδικασίες µε διαπραγµάτευση κ.λπ.).
Α.7) την τεκµηρίωση της επιλογής των κριτηρίων ανάθεσης, της βαρύτητας αυτών, του τρόπου σύνταξης και
υποβολής των οικονοµικών προσφορών, της εφαρµογής
του άρθρου 50 και του τρόπου αξιολόγησης των προσφορών,
Α.8) την προκήρυξη, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, και
όσα άλλα έγγραφα παρέχει ή στα οποία παραπέµπει η αναθέτουσα αρχή µε σκοπό να περιγράψει ή να καθορίσει
στοιχεία της σύµβασης ή της διαδικασίας,
Α.9) κατά περίπτωση, αναφορά σε υποχρεώσεις σχετικά µε την φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος
και τις συνθήκες εργασίας οι οποίες εφαρµόζονται στις
παρεχόµενες υπηρεσίες κατά την εκτέλεση της σύµβασης,
Α.10) την έκθεση τεκµηρίωσης όλων των µέτρων προς
αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων, αν απαιτείται,
Α.11) τη δηµοσιοποίηση του διαγωνισµού, τις αποστολές των προκηρύξεων και τα αποδεικτικά των δηµοσιεύσεων αυτών, µε τις επαναλήψεις τους,
Α.12) την αλληλογραφία µε τους οικονοµικούς φορείς
που παρέλαβαν τα έγγραφα της σύµβασης
Β ) τον Υποφάκελο της τεκµηρίωσης σύναψης της
σύµβασης από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού έως την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης, ο
οποίος περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον:
Β.1) τις αποφάσεις συγκρότησης των γνωµοδοτικών
οργάνων,
Β.2) την αλληλογραφία µε τους συµµετέχοντες στη
διαδικασία σύναψης οικονοµικούς φορείς,
Β.3) τα πρακτικά των γνωµοδοτικών οργάνων,
Β.4) τις υποβληθείσες ενστάσεις και προδικαστικές
προσφυγές, καθώς και τις αποφάσεις επ΄ αυτών,
Β.5) τη σύµφωνη γνώµη της Αρχής, όπου απαιτείται,
Β.6) την απόφαση έγκρισης/κατακύρωσης του αποτελέσµατος της διαδικασίας,
Β.7) τις αποφάσεις και κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο στάδιο της ανάθεσης.
Β.8) την πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί µη υπάρξεως κωλύµατος για την υπογραφή της σύµβασης, όπου απαιτείται,
Β.9) την τεκµηρίωση του ελέγχου των δικαιολογητικών,
Β.10) την πρόσκληση του αναδόχου για την υπογραφή
της σύµβασης,
Β.11) το συµφωνητικό,
Γ) τον Υποφάκελο του σταδίου εκτέλεσης της σύµβασης, ο οποίος συµπληρώνεται µε όλα τα απαιτούµενα
έγγραφα και στοιχεία έως την έγκριση του τελευταίου
σταδίου της µελέτης και την οριστική παραλαβή της σύµβασης ή την οριστική παραλαβή του αντικειµένου της
σύµβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών, ο οποίος περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον:
Γ.1) τις αποφάσεις ορισµού επιβλεπόντων,
Γ.2) τις αποφάσεις έγκρισης χρονοδιαγράµµατος και
Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης/Έργου,
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Γ.3) τις αποφάσεις έγκρισης των µελετών,
Γ.4) τις αποφάσεις έγκρισης των Συγκριτικών Πινάκων,
Γ.5) τις αποφάσεις έγκρισης διάθεσης συµπληρωµατικών πιστώσεων,
Γ.6) τις αποφάσεις έγκρισης παρατάσεων συµβατικών
προθεσµιών και χρονοδιαγραµµάτων,
Γ.7) τις οχλήσεις, τα αιτήµατα αποζηµίωσης, τις ενστάσεις, τις Αιτήσεις Θεραπείας και τις αποφάσεις εκδίκασης αυτών,
Γ.8) τις Γνωµοδοτήσεις του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου,
Γ.9) τα αποτελέσµατα των ελέγχων των αρµόδιων ελεγκτικών φορέων,
Γ.10) τις αποφάσεις τροποποιήσεων της σύµβασης και
τους σχετικούς ελέγχους νοµιµότητας,
Γ.11) τις πιστοποιήσεις και τις εντολές πληρωµών µε
τα βασικά στοιχεία πληρωµών ή τα άλλα ανταλλάγµατα
αν συντρέχει τέτοια περίπτωση
Γ.12) τη βεβαίωση περαίωσης εργασιών της σύµβασης,
Γ.13) την απόφαση οριστικής παραλαβής της σύµβασης.
Άρθρο 46
Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς
(άρθρο 40 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
Πριν από την έναρξη µίας διαδικασίας σύναψης σύµβασης, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να διεξάγουν
διαβουλεύσεις µε την αγορά, προκειµένου να προετοιµάσουν τη διαδικασία σύναψης σύµβασης και να ενηµερώνουν τους οικονοµικούς φορείς για τα σχέδια και τις
απαιτήσεις τους όσον αφορά τις συµβάσεις.
Για τον σκοπό αυτόν, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν,
επί παραδείγµατι, να ζητούν ή να δέχονται συµβουλές ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων ή αρχών, όπως η Αρχή
και η Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισµών και Συµβάσεων (ΜΟ.ΠΑ.Δι.Σ.) του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Δικαίου (Κ.Δ.Ε.Ο.Δ.) ή συµµετεχόντων
της αγοράς. Οι εν λόγω συµβουλές µπορούν να χρησιµοποιούνται για τον σχεδιασµό και τη διεξαγωγή της
διαδικασίας σύναψης σύµβασης, εφόσον οι εν λόγω
συµβουλές δεν έχουν ως αποτέλεσµα τη στρέβλωση του
ανταγωνισµού και την παραβίαση των αρχών της αποφυγής των διακρίσεων και της διαφάνειας.
Άρθρο 47
Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών
διαβουλεύσεων της αγοράς
1. Οι διαβουλεύσεις διεξάγονται βάσει ειδικής πρόσκλησης για ανοιχτή, µη δεσµευτική συµµετοχή των ενδιαφερόµενων οικονοµικών φορέων, που αναρτάται στο
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής και κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, µέσω
του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου. Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον τύπο και κάθε άλλο µέσο δηµοσιότητας
βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση συµβάσεων για τις οποίες η εφαρµογή της παρούσας διάταξης θα
υποχρέωνε τις αναθέτουσες αρχές να παράσχουν πληροφορίες, η αποκάλυψη των οποίων είναι αντίθετη προς
τα ουσιώδη συµφέροντά τους ή µπορεί να παραβλάψει
απόρρητα, η ειδική πρόσκληση του πρώτου εδαφίου δεν

δηµοσιοποιείται, αλλά αποστέλλεται µε κάθε πρόσφορο
τρόπο.
2. Η πρόσκληση αναφέρει τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής, το αντικείµενο της σύµβασης, τον τρόπο και
την προθεσµία υποβολής παρατηρήσεων. Στην πρόσκληση επισυνάπτεται περιγραφικό έγγραφο, στο οποίο περιλαµβάνεται κάθε άλλο πληροφοριακό στοιχείο σχετικά
µε τη σύµβαση που πρόκειται να συναφθεί. Στην περίπτωση του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1, πριν την
αποστολή πρόσκλησης σε επιλεγµένους οικονοµικούς
φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο αντικείµενο
της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή διασφαλίζει την εχεµύθεια των οικονοµικών φορέων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 21.
3. Η διαδικασία διαβούλευσης διεξάγεται κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 22, 36 και 37 διαρκεί τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες και δεν µπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ηµέρες από την ανάρτηση της σχετικής ανακοίνωσης ή από την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παρατείνεται, ιδίως σε
περιπτώσεις συµβάσεων µείζονος οικονοµικής αξίας ή
µε ιδιαίτερα σύνθετο αντικείµενο. Μετά τη λήξη της προθεσµίας που τάσσεται στην πρόσκληση για την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, η αναθέτουσα αρχή συγκεντρώνει, αναρτά στην ιστοσελίδα της και επεξεργάζεται
τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Το τελευταίο εδάφιο δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1.
Άρθρο 48
Προηγούµενη εµπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων
(άρθρο 41 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
Εάν ένας υποψήφιος, ένας προσφέρων ή µια επιχείρηση που σχετίζεται µε υποψήφιο ή προσφέροντα έχει παράσχει συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή είτε εντός είτε εκτός του πλαισίου του άρθρου 46 ή έχει εµπλακεί µε
οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιµασία της διαδικασίας
σύναψης σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να διασφαλίζει τη µη στρέβλωση του
ανταγωνισµού λόγω της συµµετοχής του εν λόγω υποψηφίου ή προσφέροντα.
Τα εν λόγω µέτρα περιλαµβάνουν τη γνωστοποίηση
στους λοιπούς υποψηφίους και προσφέροντες σχετικών
πληροφοριών που ανταλλάχθηκαν στο πλαίσιο της
προηγούµενης εµπλοκής του υποψηφίου ή του προσφέροντος στην προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης
σύµβασης και τον προσδιορισµό επαρκών προθεσµιών
για την παραλαβή των προσφορών. Ο εµπλεκόµενος υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία
µόνο εάν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διασφαλιστεί
συµµόρφωση µε την υποχρέωση τήρησης της αρχής της
ίσης µεταχείρισης.
Πριν από οποιονδήποτε τέτοιον αποκλεισµό, ενηµερώνονται η Επιτροπή Ανταγωνισµού, αρµόδια για την εφαρµογή του ν. 3959/2011 (Α΄ 93) και η Αρχή και παρέχεται
η ευκαιρία στους υποψηφίους ή τους προσφέροντες να
αποδείξουν ότι η συµµετοχή τους στην προετοιµασία
της διαδικασίας σύναψης σύµβασης δεν είναι δυνατόν
να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισµού. Τα έγγραφα και στοιχεία που υποβάλλονται από τους υποψήφιους ή τους προσφέροντες προς απόδειξη αυτού, καταγράφονται και τίθενται υπόψη της Επιτροπής Ανταγωνι-
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σµού και της Αρχής µε µέριµνα της αναθέτουσας αρχής.
Τα µέτρα που λαµβάνονται καταγράφονται στην ειδική
έκθεση που απαιτείται δυνάµει του άρθρου 341.
Άρθρο 49
Επάρκεια προϋπολογισµού, ωριµότητα, µελέτες
1. Στοιχεία της ωριµότητας της σύµβασης αποτελούν
ιδίως:
α) η πλήρωση των προϋποθέσεων που τίθενται από ειδικές νοµοθετικές διατάξεις για την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης (π.χ. εκπόνηση µελετών, εξασφάλιση χρηµατοδότησης, συντέλεση απαλλοτριώσεων, µετακινήσεως δικτύων Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, εκπόνηση µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
άρση εµποδίων λόγω αρχαιολογικών ευρηµάτων, λοιπές
σχετικές αδειοδοτήσεις).
β) η νοµιµότητα και πληρότητα των σχετικών εγγράφων της σύµβασης και
γ) η δυνατότητα των ενδιαφερόµενων οικονοµικών
φορέων να διαµορφώσουν, κατά την αντίστοιχη διαδικασία σύναψης, βάσιµες και ρεαλιστικές προσφορές, µε
βάση τα χορηγούµενα από την αναθέτουσα αρχή στοιχεία.
2. Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων και µελετών, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν και τα ακόλουθα:
α) Προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης για την εκπόνηση οριστικής µελέτης είτε µεµονωµένα είτε µε άλλα στάδια µελετών είναι η ένταξη του έργου στον προγραµµατικό σχεδιασµό
του φορέα. Τα δηµόσια έργα κατασκευάζονται βάσει της
σχετικής εγκεκριµένης µελέτης της αναθέτουσας αρχής, µε την επιφύλαξη των οριζόµενων στο άρθρο 50.
Με Απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων µπορεί να ορίζεται το τελικό στάδιο µελέτης ανά κατηγορία έργου που απαιτείται για την έναρξη της
διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου.
β) Προκειµένου να εξασφαλιστεί η ωριµότητα των έργων και να διασφαλιστεί η ταχύτερη και απρόσκοπτη εκτέλεσή τους, η αρµόδια αρχή ή υπηρεσία µπορεί, εφόσον κρίνει ότι είναι προς το συµφέρον του έργου, πριν από την εκκίνηση της διαδικασίας σύναψης της δηµόσιας
σύµβασης του κυρίως έργου, να προχωρήσει στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης για την εκτέλεση
του συνόλου ή µέρους των πρόδροµων εργασιών του,
ως αυτοτελούς έργου, το οποίο είναι ανεξάρτητο από το
κυρίως έργο και δεν αποτελεί τµήµα αυτού.
Πρόδροµες είναι οι εργασίες, οι οποίες, ως σύνολο, αποσκοπούν στη διασφάλιση ελεύθερων των χώρων εκτέλεσης του κυρίως έργου κατά την έννοια της περίπτωσης 7 της παραγράφου 1 του άρθρου 2, των χώρων απόληψης και απόθεσης υλικών, της προσβασιµότητας του
έργου και της άρσης κάθε πραγµατικού ή νοµικού εµποδίου για την ταχεία και οµαλή εκτέλεσή του. Ως πρόδροµες εργασίες νοούνται ιδίως οι απαιτούµενες µετακινήσεις των δικτύων των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, οι
αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες, οι πρόσθετες γεωτρήσεις, οι αναγκαίες προσωρινές εργασίες, οι εργασίες
διαµόρφωσης χώρων, οδών πρόσβασης και εξυπηρέτησης του έργου, λατοµείων, δανειοθαλάµων και αποθεσιοθαλάµων, οι απαιτούµενες γεωτεχνικές, γεωλογικές,
περιβαλλοντικές, τεχνικές και παντός είδους έρευνες

και αδειοδοτήσεις, καθώς και κάθε άλλη εργασία ή έρευνα που αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ωριµότητας του
κυρίως έργου. Η ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ερευνών και η συντέλεση των απαιτούµενων απαλλοτριώσεων αποτελούν προϋπόθεση για την εκκίνηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου.
γ) Για την εκτέλεση νέων έργων ή δραστηριοτήτων ή
τη µετεγκατάσταση υφιστάµενων έργων, τα οποία, λόγω
της φύσης, του µεγέθους ή της έκτασης τους, είναι πιθανό να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή τα οποία χωρίς µεν να προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις, πρέπει πάντως να διέπονται για την προστασία
του περιβάλλοντος από γενικές προδιαγραφές, όρους
και περιορισµούς, απαιτείται η έγκριση όρων για την
προστασία του περιβάλλοντος. Έγκριση όρων για την
προστασία του περιβάλλοντος απαιτείται επίσης για την
επέκταση, την τροποποίηση ή και τον εκσυγχρονισµό υφιστάµενων έργων ή δραστηριοτήτων, που έχουν καταταγεί στις παραπάνω κατηγορίες, εφόσον επέρχονται
ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.
δ) Προϋπόθεση για την εκκίνηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου ή µελέτης είναι η ολοκλήρωση της κατά περίπτωση απαιτούµενης διαδικασίας
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύµφωνα µε την σχετική νοµοθεσία και ειδικότερα µε τα προβλεπόµενα στο ν.
4024/2011 και στις εκτελεστικές του πράξεις.
ε) Στην εκτιµώµενη αξία του έργου περιλαµβάνονται
υποχρεωτικά αντίστοιχα κονδύλια για την υλοποίηση όλων των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων.
στ) Ο προβλεπόµενος στα έγγραφα της σύµβασης
χρόνος περαίωσης του έργου πρέπει να έχει προκύψει
από κατάλληλη χρονική ανάλυση.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων µπορεί να εγκρίνεται η εκπόνηση µελέτης ή
µέρους της, η παροχή τεχνικών υπηρεσιών ή η εκτέλεση
δηµοσίου έργου ή τµήµατός του από ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µε δαπάνη του χωρίς καµία επιβάρυνση του Δηµοσίου ορίζοντας τους όρους µε τους οποίους θα εκτελεσθεί η µελέτη ή η παροχή τεχνικών υπηρεσιών ή το έργο και θα γίνει η επίβλεψη, έγκριση και
παραλαβή τους από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Για µελέτες
και έργα αρµοδιότητας άλλων φορέων η έγκριση γίνεται
από το αρµόδιο όργανο του φορέα.
Άρθρο 50
Δηµόσιες συµβάσεις έργων µε αξιολόγηση µελέτης
1. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου, εξαιρουµένων των έργων αναπλάσεως και των κτιριακών, µε την επιφύλαξη της παρ. 2, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ορίσει στα έγγραφα της σύµβασης ότι η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση έργου έχει ως αντικείµενο συγχρόνως τη µελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή)
έργου εφόσον συντρέχουν, πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της δηµόσιας σύµβασης έργου και έπειτα
από σύµφωνη γνώµη του τεχνικού συµβουλίου της αναθέτουσας αρχής ή του τεχνικού συµβουλίου της Γενικής
Γραµµατείας Υποδοµών, αν στην αναθέτουσα αρχή δεν
υφίσταται τεχνικό συµβούλιο, σωρευτικά οι ακόλουθες
προϋποθέσεις: (α) ύπαρξη εγκεκριµένης προµελέτης και
εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων, τεύχους υπολογι-
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σµού και τεκµηρίωσης για τον καθορισµό του προϋπολογισµού της αναθέτουσας αρχής, και «Κανονισµού Μελετών Έργου», ο οποίος συντάσσεται ειδικά για το προς ανάθεση έργο ή υπάρχει και εφαρµόστηκε σε παρόµοια
έργα, (β) οι διαθέσιµες µελέτες της αναθέτουσας αρχής
συνοδεύονται υποχρεωτικά, από όλες τις απαραίτητες
συνοδές υποστηρικτικές µελέτες, όπως γεωλογικές, γεωτεχνικές, που αντιστοιχούν στο αντίστοιχο στάδιο της
µελέτης του κυρίως έργου, και (γ) η ύπαρξη όλων των
στοιχείων του υποφακέλου της υποπερίπτωσης Α΄ της
παρ. 7 του άρθρου 45. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί να εξαιρούνται
και άλλες κατηγορίες έργων από την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.
2. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται αναλόγως και στην
περίπτωση αξιοποίησης και οικοδόµησης ακινήτων µε αντιπαροχή, εφόσον η αναθέτουσα αρχή έχει αποφασίσει
την αξιοποίηση µε σύναψη σύµβασης συγχρόνως για τη
µελέτη και κατασκευή του ακινήτου.
3. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται αναλόγως και αν η αναθέτουσα αρχή, προκειµένου να πραγµατοποιήσει την
κατασκευή και πιθανόν τη λειτουργία και συντήρηση του
έργου, κρίνει σκόπιµη την παραχώρηση άλλου εργολαβικού ανταλλάγµατος εκτός από πλήρη χρηµατική καταβολή ή αντιπαροχή ακινήτων, χωρίς τη µεταβίβαση στον ανάδοχο του λειτουργικού κινδύνου, που απορρέει από
την εκµετάλλευση των εν λόγω έργων και ο οποίος συµπεριλαµβάνει κίνδυνο ζήτησης ή προσφοράς ή αµφοτέρων. Τέτοια ανταλλάγµατα µπορεί να είναι η παραχώρηση της χρήσης ή της εκµετάλλευσης του έργου για ορισµένη χρονική περίοδο µε εγγυηµένα έσοδα, η αντιπαροχή γεωργικών ή µεταλλευτικών ή βιοµηχανικών προϊόντων ή υπηρεσιών και άλλα.
4. Η αξιολόγηση της µελέτης κατά τη διαδικασία ανάθεσης σύµβασης του παρόντος άρθρου αφορά µόνο τον
έλεγχο της πληρότητας και της συµφωνίας της µελέτης
µε τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και ιδίως µε
τον Κανονισµό Μελετών Έργου διαπιστώνοντας τη συµµόρφωση ή µη της µελέτης µε αυτά (πίνακας συµµόρφωσης) χωρίς βαθµολόγηση.
Άρθρο 51
Συµβάσεις µελετών για τον προσδιορισµό
τεχνικής λύσης
1. Στην περίπτωση διαδικασίας σύναψης δηµόσιας
σύµβασης µελέτης, όταν η τεχνική λύση δεν έχει προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή και η µελέτη επιδέχεται διαφορετικές τεχνικές λύσεις, είναι δυνατό, η αναθέτουσα αρχή, έπειτα από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού
συµβουλίου αυτής, να προβαίνει σε διαδικασία σύναψης
δηµόσιας σύµβασης για την εκπόνηση µελέτης για τα
πρώιµα στάδια που απαιτούνται για την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), µε
κατ’ αποκοπή τίµηµα για την αµοιβή όλων των πρώιµων
σταδίων κατά τα οριζόµενα στην υποπερίπτωση γγ΄ της
περίπτωσης κε΄ της παρ. 2 του άρθρου 52, χωρίς υποχρέωση υποβολής οικονοµικής προσφοράς από τον οικονοµικό φορέα.
2. Στους συµµετέχοντες που κατέλαβαν την δεύτερη
και τρίτη θέση κατάταξης καταβάλλεται το προβλεπόµενο από τα έγγραφα της σύµβασης βραβείο, µε την προϋπόθεση ότι οι τεχνικές προσφορές τους κρίθηκαν παρα-

δεκτές. Στη περίπτωση αυτή, οι τεχνικές εκθέσεις µε τις
τεχνικές προτάσεις παραλαµβάνονται από το αρµόδιο
γνωµοδοτικό όργανο και περιέρχονται στην κυριότητα
της αναθέτουσας αρχής. Δεν καταβάλλεται το βραβείο
στον ανάδοχο, για τον οποίο το ποσό του βραβείου θεωρείται ότι συµπεριλαµβάνεται στην συµβατική αµοιβή.
Άρθρο 52
Σκοπιµότητα σύναψης δηµόσιας σύµβασης παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστηµονικών υπηρεσιών
1. Για την έγκριση διενέργειας διαδικασίας σύναψης
σύµβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, απαιτείται η έκδοση προηγούµενης γνώµης του τεχνικού συµβουλίου της αναθέτουσας
αρχής ή του τεχνικού συµβουλίου της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών, αν στην αναθέτουσα αρχή δεν υφίσταται τεχνικό συµβούλιο. Με τη γνώµη του το τεχνικό συµβούλιο µπορεί να υποχρεώσει την αναθέτουσα αρχή,
πριν από την έγκριση των εγγράφων της σύµβασης, να
τηρήσει τη διαδικασία του άρθρου 44.
2. Στις συµβάσεις του παρόντος άρθρου εµπίπτουν και
οι δηµόσιες συµβάσεις µε αντικείµενο την προετοιµασία
στοιχείων του φακέλου δηµόσιας σύµβασης κατά τις παραγράφους 5 έως 7 του άρθρου 45.
3. Η έγκριση της παραγράφου 1 δεν απαιτείται όταν η
σύναψη σύµβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών υπαγορεύεται από τους
κανόνες διαχείρισης των κονδυλίων της Ε.Ε. (συγχρηµατοδοτούµενες δηµόσιες συµβάσεις).
Άρθρο 53
Περιεχόµενο εγγράφων της σύµβασης
1. Οι όροι των εγγράφων της σύµβασης πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις ώστε να επιτρέπουν την υποβολή
άρτιων και συγκρίσιµων µεταξύ τους προσφορών.
2. Τα έγγραφα της σύµβασης, πλην της προκήρυξης
σύµβασης του άρθρου 63 και της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62 σε περίπτωση που χρησιµοποιείται
ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού, περιέχουν ιδίως:
α) την επωνυµία της αναθέτουσας αρχής,
β) την προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών
από την αρµόδια υπηρεσία, τη διεύθυνση και τον τρόπο
υποβολής τους,
γ) το όνοµα, τη διεύθυνση, τον αριθµό τηλεφώνου και
τηλεοµοιοτυπικού µηχανήµατος (FAX), τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) της υπηρεσίας που
διενεργεί τον διαγωνισµό, καθώς και τον αρµόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας αυτής,
δ) τα αρµόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, την ηµεροµηνία, την ώρα και λοιπές πληροφορίες που σχετίζονται µε την αποσφράγιση (π.χ. τόπος αποσφράγισης), καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται
να συµµετέχουν στην διαδικασία,
ε) ακριβή περιγραφή του φυσικού αντικειµένου της
σύµβασης. Επίσης οποιαδήποτε δικαιώµατα προαίρεσης
για συµπληρωµατικές ή νέες συµβάσεις και, εφόσον είναι γνωστό, το προσωρινό χρονοδιάγραµµα για την άσκηση των δικαιωµάτων αυτών, καθώς και τον αριθµό
των παρατάσεων για την άσκησή τους,
στ) το είδος της διαδικασίας,
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ζ) την πηγή χρηµατοδότησης και τον τρόπο πληρωµής,
η) το νόµισµα της προσφερόµενης τιµής,
θ) τις προϋποθέσεις αναπροσαρµογής του τιµήµατος
µετά την κατακύρωση, εφόσον κρίνεται ότι απαιτείται
τέτοιος όρος, σύµφωνα και µε την παρ. 10,
ι) τις απαιτούµενες εγγυήσεις τον τύπο, τα ποσοστά,
το νόµισµα, το χρόνο υποβολής των εγγυήσεων, όλους
τους σχετικούς όρους αυτών, καθώς και άλλες εξασφαλίσεις, εάν ζητούνται,
ια) τα τεχνικά χαρακτηριστικά (προδιαγραφές), την ποσότητα και την περιγραφή των αγαθών, υπηρεσιών ή έργων, τον τρόπο της εκτέλεσης του ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας, την προθεσµία για την εκτέλεση της σύµβασης, τον τόπο και χρόνο εκτέλεσης, καθώς
και άλλα χαρακτηριστικά, ανάλογα µε το αντικείµενο της
σύµβασης,
ιβ) τους όρους και τα κριτήρια επιλογής, καθώς και τα
ελάχιστα επίπεδα αυτών, σχετικά µε τους λόγους αποκλεισµού, την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια και την τεχνική ή/και επαγγελµατική ικανότητα των
υποψηφίων ή προσφερόντων,
ιγ) τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τµήµατα της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 59,
ιδ) τη δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών,
ιε) το κριτήριο ανάθεσης, τη διαδικασία και τα κριτήρια
αξιολόγησης των προσφορών, κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στα άρθρα 86 και 87
ιστ) τη διάρκεια ισχύος των προσφορών,
ιζ) τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς,
ιη) όλους τους ειδικούς και γενικούς όρους για την εκτέλεση της σύµβασης, ιδίως δε την υποχρέωση της
παρ. 2 του άρθρου 18 και τους όρους πληρωµής,
ιθ) οποιεσδήποτε τροποποιήσεις µε τη µορφή σαφών,
ακριβών και κατηγορηµατικών ρητρών αναθεώρησης,
συµπεριλαµβανοµένων, ενδεχοµένως ρητρών αναθεώρησης τιµών ή προαιρέσεων, κατά το άρθρο 132,
κ) τα απαιτούµενα αποδεικτικά µέσα (δηλώσεις, δικαιολογητικά κ.λπ.),
κα) τον κατάλογο και τη σειρά ισχύος των εγγράφων
της σύµβασης,
κβ) όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε τον
τρόπο διάθεσης των εγγράφων της σύµβασης,
κγ) τη διαδικασία πρόσβασης των υποψηφίων και προσφερόντων στα δικαιολογητικά, στις τεχνικές και οικονοµικές προσφορές, υπό την επιφύλαξη των οριζόµενων
στο άρθρο 70 και στην κείµενη νοµοθεσία,
κδ) επιπλέον των ανωτέρω, ειδικά για τις δηµόσιες
συµβάσεις έργων:
αα) τον προϋπολογισµό δηµοπράτησης, το τιµολόγιο
δηµοπράτησης, την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, την
τεχνική περιγραφή, την τεχνική µελέτη ή/και τη διαµόρφωση αυτών µετά την κατακύρωση της σύµβασης, σύµφωνα µε την προσφορά του αναδόχου,
ββ) τον τρόπο σύνταξης και υποβολής των οικονοµικών προσφορών,
γγ) αµοιβή των αξιολογότερων µελετών, όπου κρίνεται αναγκαίο,
δδ) το απαιτούµενο στάδιο της µελέτης που πρέπει να

υποβάλουν οι οικονοµικοί φορείς, στην περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 50,
εε) στην περίπτωση εφαρµογής της παρ. 2 του άρθρου
50 τα σχέδια συµβολαίου οροφοκτησίας, κανονισµού
λειτουργίας, πινάκων ποσοστών συνιδιοκτησίας και κατανοµών των κοινόχρηστων δαπανών ή δαπανών για τα
κοινόκτητα πράγµατα, προσυµφώνων σταδιακής µεταβίβασης ποσοστών του οικοπέδου ανάλογα µε την πρόοδο
των εργασιών,
στστ) στην περίπτωση εφαρµογής της παρ. 3 του άρθρου 50, το είδος και την έκταση των διατιθεµένων ανταλλαγµάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγωγή σε
κοινή βάση, εξέταση και βαθµολόγηση τόσο των τεχνικών προσφορών όσο και των οικονοµικών,
κε) επιπλέον των ανωτέρω, ειδικά για τις δηµόσιες
συµβάσεις µελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών:
αα) το τεύχος τεχνικών δεδοµένων, τη συγγραφή υποχρεώσεων, το τεύχος προεκτιµώµενων αµοιβών ή/και τη
διαµόρφωση αυτών µετά την κατακύρωση της σύµβασης, σύµφωνα µε την προσφορά του αναδόχου,
ββ) την κατηγορία µελέτης, κατά την περίπτωση (15)
της παρ. 3 του άρθρου 2 που απαιτείται για κάθε επί µέρους µελετητικό αντικείµενο της σύµβασης, καθώς και
τα ελάχιστα επίπεδα τεχνικής καταλληλότητας γενικής
εµπειρίας ανά κατηγορία µελέτης, που αντιστοιχεί στην
προς ανάθεση σύµβαση,
γγ) την προεκτιµώµενη αµοιβή ή το κατ’ αποκοπή τίµηµα για την αµοιβή όλων των πρώιµων σταδίων στην περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 50,
δδ) την εξειδίκευση των πρώιµων σταδίων των κύριων
ή και υποστηρικτικών µελετών στην περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 51
εε) τις προδιαγραφές εκπόνησης της µελέτης κατά το
άρθρο 196,
κστ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απαιτείται κατά
τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3
έως 221).
3. Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες
γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας
µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης που
έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η
ελληνική έκδοση.
4. Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιβάλλουν στους οικονοµικούς φορείς δαπάνη για τη λήψη των εγγράφων της
σύµβασης, πλην της δαπάνης που αντιστοιχεί στο κόστος αναπαραγωγής τους και της ταχυδροµικής αποστολής τους.
5. Πρότυπα εγγράφων σύµβασης µε δεσµευτική ισχύ
εκδίδονται από την Αρχή, σύµφωνα µε την περίπτωση ε΄
της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011, µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου.
6. Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών
και παροχής τεχνικών υπηρεσιών, λοιπά πρότυπα τεχνικού περιεχοµένου των περίπτωσεων κδ΄ και κε΄ της
παρ. 2, µε δεσµευτική ή µη ισχύ, καθώς και σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες εκδίδονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
7. Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, πέραν
των ανωτέρω, κατά τη σύνταξη των εγγράφων της σύµβασης, ισχύουν και τα ακόλουθα:

40
α) Κατά την έγκριση της διακήρυξης το υπάρχον στην
εγκεκριµένη µελέτη σχέδιο διακήρυξης προσαρµόζεται,
σύµφωνα µε τα ισχύοντα πρότυπα τεύχη διακήρυξης εφόσον αυτό απαιτείται. Επίσης, γίνεται και αναγκαία
προσαρµογή των άλλων στοιχείων της µελέτης που συνεπάγεται η αλλαγή της διακήρυξης.
β) Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων, που εκδίδεται µετά από αίτηµα της αναθέτουσας αρχής και ύστερα από γνώµη του Τµήµατος Κατασκευών του Συµβουλίου Δηµόσιων Έργων της Γενικής
Γραµµατείας Υποδοµών, µπορεί να προστίθενται στη διακήρυξη επιπλέον όροι, που αφορούν την τεχνική και οικονοµική ικανότητα όταν τούτο ενδείκνυται από το είδος
ή την πολυπλοκότητα του προς ανάθεση έργου.
γ) Με τα έγγραφα της σύµβασης επιτρέπεται να αναλάβει ο ανάδοχος την αναγκαία συµπλήρωση ή προσαρµογή των στοιχείων της µελέτης προς τα δεδοµένα του
εδάφους.
δ) Η διακήρυξη µνηµονεύει τα τεχνικά τεύχη και σχέδια που µαζί µε αυτήν αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση της σύµβασης. Σε περίπτωση διαδικασίας διαπραγµάτευσης του άρθρου 32 ή απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118, τα τεύχη αυτά προσδιορίζονται στη σύµβαση.
ε) Τα τεχνικά τεύχη είναι σχέδια και κείµενα που δίνουν εικόνα του έργου που πρόκειται να κατασκευαστεί
και των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει ο ανάδοχος µε
τη σύµβαση (τεχνική περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων κ.λπ.).
στ) Ο προϋπολογισµός της υπηρεσίας αποτελεί ένδειξη της προεκτίµησης του κόστους του έργου και ανώτατο όριο προσφοράς, όταν τα έγγραφα της σύµβασης δεν
ορίζουν ρητά ότι επιτρέπονται προσφορές µεγαλύτερες
από τον προϋπολογισµό της υπηρεσίας ή αρνητικές εκπτώσεις. Ο προϋπολογισµός µπορεί να είναι αναλυτικός
ή να περιλαµβάνει κατ’ αποκοπή τίµηµα για το έργο ή
τµήµατά του.
ζ) Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων εγκρίνεται Κανονισµός Αναλυτικών και Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών ανάλογα µε την κατηγορία και το µέγεθος των έργων και µε την προσβασιµότητα της περιοχής εκτέλεσής τους.
η) Ο Κανονισµός Αναλυτικών και Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών, µετά την έγκρισή του, ισχύει υποχρεωτικά για όλες τις αναθέτουσες αρχές που δηµοπρατούν
δηµόσιες συµβάσεις έργων.
θ) Στις τιµές του προϋπολογισµού και του τιµολογίου,
τόσο της υπηρεσίας όσο και της προσφοράς, περιλαµβάνεται κάθε σχετική δαπάνη, καθώς και τα γενικά έξοδα
και όφελος της εργοληπτικής επιχείρησης. Αν γίνεται
ρητή µνεία στα έγγραφα της σύµβασης µπορεί να προστίθεται στην εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ποσοστό
γενικών εξόδων και οφέλους, που ορίζεται σε δεκαοκτώ
τοις εκατό (18%) ανεξαρτήτως πηγής χρηµατοδότησης
στο οποίο συµπεριλαµβάνεται η µε αρ.πρωτ. 8371/
27.7.2016 συµφωνία µεταξύ Εργοληπτικών Ενώσεων και
Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ, όπως ισχύει ή τυχόν µελλοντικές συµφωνίες.
ι) Ο προϋπολογισµός της αναθέτουσας αρχής, όταν είναι αναλυτικός, οµαδοποιεί τις οµοειδείς εργασίες µε
ένδειξη του αθροίσµατος της δαπάνης κάθε οµάδας. Αν
δεν υπάρχει τέτοια οµαδοποίηση, νοείται ότι το σύνολο
των εργασιών είναι µία οµάδα. Στην περίπτωση εφαρµο-

γής της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 95 ο προϋπολογισµός πρέπει υποχρεωτικά να αναλύεται σε «Οµάδες εργασιών» ανά κατηγορία έργων. Οι «Οµάδες Εργασιών» ανά κατηγορία έργων καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
Στην περίπτωση εφαρµογής της περίπτωσης β΄ της παρ.
2 του άρθρου 95, οι τιµές του τιµολογίου µπορεί να είναι
αναλυτικές ή περιληπτικές για ολοκληρωµένα τµήµατα
σύνθετων εργασιών ή να είναι κατ’ αποκοπή τιµές για
ευρύτερα τµήµατα του έργου ή για όλο το έργο. Στην
περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 125, για έργα που η
προµέτρηση των εργασιών είναι δύσκολη ή αδύνατη, όπως ιδίως έργα συντηρήσεων, επισκευών, βελτιώσεων,
ανακαινίσεων, αναστηλώσεων, άρσης καταπτώσεων και
για ύφος προϋπολογισµού έως εξήντα χιλιάδες (60.000)
ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., µπορεί ο προϋπολογισµός να µην
περιλαµβάνει ποσότητες των επιµέρους εργασιών, αλλά
µόνο την κατ’ εκτίµηση δαπάνη του συνόλου κάθε οµάδας οµοειδών εργασιών και το γενικό σύνολο.
ια) Η αναθέτουσα αρχή χορηγεί έντυπο συµπλήρωσης
οικονοµικής προσφοράς ή περιλαµβάνει σχετικό υπόδειγµα στα έγγραφα της σύµβασης, κατά περίπτωση,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 94 και 124 έως
126.
ιβ) Στις περιπτώσεις του άρθρου 50, µε τα έγγραφα
της σύµβασης µπορεί να ζητείται από τους οικονοµικούς
φορείς, ο προσδιορισµός τεχνολογικών χαρακτηριστικών και προδιαγραφών επιµέρους στοιχείων του έργου,
η υποβολή προτάσεων - λύσεων σε δεδοµένο τεχνικό
πρόβληµα, ο καθορισµός της προθεσµίας για την αποπεράτωση κατασκευής του έργου και κοστολόγηση του κύκλου ζωής του έργου, ανάλογα µε το αντικείµενο της υπό ανάθεση σύµβασης.
ιγ) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 50
ο «Κανονισµός Μελετών Έργου», ο οποίος συντάσσεται
από την αναθέτουσα αρχή, ειδικά για το προς ανάθεση
έργο ή υπάρχει και εφαρµόστηκε σε παρόµοια έργα, περιλαµβάνει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές εκπόνησης των µελετών που θα υποβληθούν
από τους οικονοµικούς φορείς και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των εγγράφων της σύµβασης.
8. Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, πέραν των αναφεροµένων στις παραγράφους
1 έως 6, κατά τη σύνταξη των εγγράφων της σύµβασης
εφαρµόζονται και τα παρακάτω:
α) Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης περιλαµβάνει τις
προβλέψιµες προεκτιµώµενες αµοιβές των επί µέρους
µελετών και τεχνικών υπηρεσιών που απαρτίζουν τη
σύµβαση. Στην εκτιµώµενη αξία της σύµβασης συµπεριλαµβάνεται ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%) ως απρόβλεπτες δαπάνες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παρ. 5 του άρθρου 186.
β) Η προεκτιµώµενη αµοιβή αποτελεί γινόµενο των µονάδων φυσικού αντικειµένου και λοιπών προσδιοριστικών στοιχείων του προς µελέτη έργου, όπως προκύπτουν από το Τεύχος Τεχνικών Δεδοµένων του έργου,
µε τις τιµές αµοιβών, ανά κατηγορία έργου και µονάδα
φυσικού αντικειµένου, του Κανονισµού Προεκτιµώµενων
Αµοιβών της περίπτωσης δ΄. Όταν στην προς ανάθεση
σύµβαση περιλαµβάνονται µελέτες κατηγοριών οι οποίες δεν τιµολογούνται στον Κανονισµό της περίπτωσης
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δ΄, η προεκτιµώµενη αµοιβή υπολογίζεται κατά περίπτωση από την αναθέτουσα αρχή, µε βάση ποσοτικά στοιχεία που προκύπτουν από το Τεύχος Τεχνικών Δεδοµένων και τις ειδικές διατάξεις περί αµοιβής των κατηγοριών αυτών, εφόσον ισχύουν, άλλως από συγκριτικά
στοιχεία για αµοιβές συναφών µελετών ή παροχής τεχνικών υπηρεσιών.
γ) Για ερευνητικές και υποστηρικτικές εργασίες (όπως
ιδίως γεωτεχνικές έρευνες και τοπογραφικές µελέτες),
για τις οποίες δεν είναι δυνατός ο ακριβής προσδιορισµός µονάδων φυσικού αντικειµένου, τίθεται συνολική
προεκτιµώµενη αµοιβή ανά κατηγορία, ως ανώτατο όριο
δαπάνης, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά
για όλες τις κατηγορίες το ποσοστό τριάντα τοις εκατό
(30%) της συνολικής προεκτιµώµενης αµοιβής.
δ) Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου Μελετών της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών και του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, εγκρίνεται, µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, Κανονισµός Προεκτιµώµενων Αµοιβών µελετών
και τεχνικών υπηρεσιών, που περιλαµβάνει:
(αα) ενιαίες τιµές προεκτιµώµενων αµοιβών µελετών
ανά µονάδα φυσικού αντικειµένου και κατηγορία έργου,
µε βάση, κυρίως, τα προβλεπόµενα στάδια µελέτης και
τις ποσότητες των όµοιων ή τυποποιηµένων φυσικών αντικειµένων, ώστε να αποφεύγεται ο πολλαπλασιασµός
της αµοιβής στην περίπτωση αυτή και
(ββ) ενιαίες τιµές προεκτιµώµενων αµοιβών τεχνικών
υπηρεσιών είτε ανά µονάδα φυσικού αντικειµένου και
κατηγορία έργου, λαµβάνοντας υπόψη και τις ποσότητες
των όµοιων ή τυποποιηµένων φυσικών αντικειµένων ώστε να αποφεύγεται ο πολλαπλασιασµός της αµοιβής
στην περίπτωση αυτή είτε ανά µονάδα χρόνου απασχόλησης των προσώπων (ανθρωποµήνες) που ασχολούνται
µε την παροχή της υπηρεσίας, µε βάση τα προσόντα και
την εµπειρία τους.
Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η εφαρµογή
των τιµών του κανονισµού για τον καθορισµό της προεκτιµώµενης αξίας των συµβάσεων είναι υποχρεωτική για
τις αναθέτουσες αρχές, οι οποίες λαµβάνουν επιπρόσθετα υπόψη όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν, κατά την
κρίση τους, τη συνολική δαπάνη της σύµβασης, ανάλογα
µε τα χαρακτηριστικά της και τον επικαιροποιηµένο φάκελο της δηµόσιας σύµβασης. Οι τιµές του κανονισµού
αναπροσαρµόζονται κάθε έτος, µε βάση τον επίσηµο
δείκτη τιµών καταναλωτή του προηγούµενου έτους. Μέχρι τις 20 Μαρτίου κάθε έτους αποστέλλεται από την αρµόδια υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικό έγγραφο ενηµέρωσης προς τις αναθέτουσες αρχές.
Οι διακηρύξεις που εγκρίνονται µετά την ηµεροµηνία αυτή λαµβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την αναπροσαρµογή
των τιµών, για τον προσδιορισµό της προεκτιµώµενης αµοιβής.
ε) Η αναθέτουσα αρχή χορηγεί έντυπο συµπλήρωσης
οικονοµικής προσφοράς ή περιλαµβάνει σχετικό υπόδειγµα στη διακήρυξη, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα
ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 95.
9. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, όταν από τα έγγραφα της σύµβασης προβλέπεται χρόνος παράδοσης των αγαθών µεγαλύτερος των

δώδεκα (12) µηνών, µπορεί να περιλαµβάνεται στα έγγραφα της σύµβασης όρος περί αναπροσαρµογής της τιµής, υπό τους όρους του άρθρου 132. Στην περίπτωση
αυτή πρέπει υποχρεωτικά να καθορίζεται στα έγγραφα
της σύµβασης ο τύπος, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις
της αναπροσαρµογής. Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρµογής είναι η ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών
που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύµβασης και υπολογίζεται µέχρι και την ηµεροµηνία παράδοσης των αγαθών. Σε περιπτώσεις τµηµατικών παραδόσεων, η τιµή αναπροσαρµόζεται για τις ποσότητες που, σύµφωνα µε τα
έγγραφα της σύµβασης προβλέπεται να παραδοθούν µετά την παρέλευση των δώδεκα (12) µηνών. Σε περίπτωση
εκπρόθεσµης παράδοσης, µε υπαιτιότητα του αναδόχου,
ο χρόνος παράτασης δεν λαµβάνεται υπόψη για την αναπροσαρµογή. Προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρείται από την προς αναπροσαρµογή συµβατική αξία.
10. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης παροχής γενικών υπηρεσιών, µπορεί να ορίζεται µε σαφήνεια στα έγγραφα της σύµβασης όρος περί αναπροσαρµογής της τιµής, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος αναπροσαρµογής αυτής.
Άρθρο 54
Τεχνικές προδιαγραφές
(άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην περίπτωση 1 του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄
παρατίθενται στα έγγραφα της σύµβασης και καθορίζουν τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά των έργων, των υπηρεσιών ή των αγαθών.
Τα χαρακτηριστικά αυτά µπορεί επίσης να αναφέρονται στη συγκεκριµένη διαδικασία ή µέθοδο παραγωγής
ή παροχής των ζητούµενων έργων, αγαθών ή υπηρεσιών
ή σε ειδική διαδικασία άλλου σταδίου του κύκλου ζωής
τους, ακόµη και αν οι παράγοντες αυτοί δεν αποτελούν
µέρος της υλικής τους υπόστασης, υπό την προϋπόθεση
ότι συνδέονται µε το αντικείµενο της σύµβασης και είναι
ανάλογα µε την αξία και τους σκοπούς της.
Οι τεχνικές προδιαγραφές µπορούν επίσης να καθορίζουν αν απαιτείται µεταβίβαση δικαιωµάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας.
Για όλες τις συµβάσεις που προορίζονται για χρήση από φυσικά πρόσωπα είτε πρόκειται για το ευρύ κοινό είτε για το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής, οι τεχνικές προδιαγραφές, καταρτίζονται µε τρόπο ώστε να
λαµβάνουν υπόψη κριτήρια προσβασιµότητας για άτοµα
µε αναπηρίες ή το σχεδιασµό για όλους τους χρήστες.
Αν έχουν υιοθετηθεί υποχρεωτικές απαιτήσεις προσβασιµότητας δυνάµει νοµοθετικής πράξης της Ένωσης,
οι τεχνικές προδιαγραφές, όσον αφορά τα κριτήρια προσβασιµότητας για άτοµα µε αναπηρίες ή τον σχεδιασµό
για όλους τους χρήστες, καθορίζονται µε παραποµπή
στις εν λόγω απαιτήσεις.
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιµη
πρόσβαση των οικονοµικών φορέων στη διαδικασία σύναψης σύµβασης και δεν έχουν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία αδικαιολόγητων εµποδίων στο άνοιγµα των δηµόσιων συµβάσεων στον ανταγωνισµό.
3. Οι τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται µε έναν
από τους κατωτέρω τρόπους:
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α) ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών,
υπό την προϋπόθεση ότι οι παράµετροι είναι επαρκώς
προσδιορισµένες ώστε να επιτρέπουν στους προσφέροντες να προσδιορίζουν το αντικείµενο της σύµβασης και
στις αναθέτουσες αρχές να αναθέτουν τη σύµβαση,
β) µε παραποµπή σε τεχνικές προδιαγραφές και, µε
σειρά προτεραιτότητας, σε εθνικά πρότυπα που αποτελούν µεταφορά ευρωπαϊκών πρότυπων, σε ευρωπαϊκές
τεχνικές εγκρίσεις, σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές,
σε διεθνή πρότυπα, σε άλλα τεχνικά συστήµατα αναφοράς που έχουν θεσπιστεί από ευρωπαϊκούς οργανισµούς
τυποποίησης ή -όταν αυτά δεν υπάρχουν- σε εθνικά πρότυπα, σε εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή σε εθνικές τεχνικές προδιαγραφές στον τοµέα του σχεδιασµού, του υπολογισµού και της εκτέλεσης των έργων και της χρησιµοποίησης των αγαθών, κάθε παραποµπή συνοδεύεται από
τον όρο ή «ισοδύναµο»,
γ) ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση α΄, µε παραποµπή, ως τεκµήριο συµβατότητας προς τις εν λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτωση β΄,
δ) µε παραποµπή στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ για ορισµένα χαρακτηριστικά και µε παραποµπή στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ για
ορισµένα άλλα χαρακτηριστικά.
4. Οι τεχνικές προδιαγραφές, εκτός εάν δικαιολογείται από το αντικείµενο της σύµβασης, δεν περιέχουν
µνεία συγκεκριµένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης µεθόδου κατασκευής που να χαρακτηρίζει τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από έναν συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα ούτε εµπορικού σήµατος,
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, τύπων ή συγκεκριµένης καταγωγής ή παραγωγής που θα είχε ως αποτέλεσµα να
ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισµένες επιχειρήσεις ή
ορισµένα προϊόντα. Η εν λόγω µνεία επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει επαρκώς προσδιορισµένη και κατανοητή περιγραφή του αντικειµένου
της σύµβασης κατ’ εφαρµογή της παρ. 3. Η εν λόγω
µνεία συνοδεύεται από τον όρο «ή ισοδύναµο».
5. Όταν η αναθέτουσα αρχή χρησιµοποιεί τη δυνατότητα παραποµπής στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 3, δεν απορρίπτει
προσφορά µε την αιτιολογία ότι τα προσφερόµενα έργα,
αγαθά ή οι υπηρεσίες δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες έχει παραπέµψει, εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, µε κάθε ενδεδειγµένο µέσο, συµπεριλαµβανοµένων των αποδεικτικών µέσων που αναφέρονται στο άρθρο 56, ότι οι λύσεις που
προτείνει πληρούν κατά ισοδύναµο τρόπο τις απαιτήσεις
που καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές.
6. Όταν η αναθέτουσα αρχή χρησιµοποιεί τη δυνατότητα που αναφέρεται στην περίπτωση α΄ της παρ. 3 για
τη διατύπωση των τεχνικών προδιαγραφών µε αναφορά
στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις, δεν απορρίπτει προσφορά έργων, αγαθών ή υπηρεσιών που πληρούν ένα εθνικό πρότυπο το οποίο αποτελεί µεταφορά
ευρωπαϊκού προτύπου, µία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση,
µία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή
ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από
έναν ευρωπαϊκό οργανισµό τυποποίησης, εφόσον οι εν

λόγω προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει.
Ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, µε κάθε ενδεδειγµένο µέσο, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 56, ότι το έργο, η αγαθό ή η υπηρεσία που πληροί το πρότυπο ανταποκρίνεται
στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις τις οποίες
έχει ορίσει η αναθέτουσα αρχή.
7. Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της
σύµβασης κατά το άρθρο 61.
8. Ειδικά για τις συµβάσεις έργων, µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορούν
να εγκρίνονται προδιαγραφές και κανονισµοί που αναφέρονται στον τρόπο κατασκευής των έργων και στην
ποιότητα, στον τρόπο σύνθεσης και επεξεργασίας, στη
χρήση και στον έλεγχο των υλικών κατασκευής των έργων. Με την απόφαση αυτή µπορεί να ορίζεται αν οι θεσπιζόµενες προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές σε κάθε
περίπτωση ή ισχύουν προαιρετικά ή ισχύουν ως ελάχιστα όρια.
9. Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και
παροχής γενικών υπηρεσιών, κατά την κατάρτιση των
τεχνικών προδιαγραφών οι αναθέτουσες αρχές λαµβάνουν υπόψη τις ενιαίες προδιαγραφές που εκπονούνται
από τις ΕΚΑΑ των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 41 και αναρτώνται στο ΕΣΗΔΗΣ. Στις
περιπτώσεις διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης η
οποία διενεργείται από ΚΑΑ, οι τεχνικές προδιαγραφέςκαθορίζονται είτε από την αναθέτουσα αρχή είτε από την ΚΑΑ. Αν έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα
αρχή, ελέγχονται, τροποποιούνται, όπου απαιτείται, και
εγκρίνονται από την ΚΑΑ.
Άρθρο 55
Σήµατα
(άρθρο 43 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Όταν οι αναθέτουσες αρχές σκοπεύουν να προβούν
σε αγορά έργων, αγαθών ή υπηρεσιών µε ειδικά περιβαλλοντικά, κοινωνικά ή άλλα χαρακτηριστικά, µπορούν,
στις τεχνικές προδιαγραφές, στα κριτήρια ανάθεσης ή
στους όρους εκτέλεσης της σύµβασης, να απαιτούν συγκεκριµένο σήµα ως αποδεικτικό ότι τα έργα, οι υπηρεσίες ή τα αγαθά συµµορφώνονται στα απαιτούµενα χαρακτηριστικά, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) οι απαιτήσεις σήµατος αφορούν αποκλειστικά τα
κριτήρια που σχετίζονται µε το αντικείµενο της σύµβασης και είναι κατάλληλες για τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών των έργων, των αγαθών ή των υπηρεσιών
που αποτελούν αντικείµενο της σύµβασης,
β) οι απαιτήσεις σήµατος βασίζονται σε κριτήρια που
µπορούν να επαληθευτούν µε αντικειµενικό τρόπο και
δεν εισάγουν διακρίσεις,
γ) τα σήµατα καθιερώνονται µέσω ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας, στην οποία έχουν δικαίωµα συµµετοχής όλοι οι ενδιαφερόµενοι, συµπεριλαµβανοµένων κρατικών οργανισµών καταναλωτών, κοινωνικών εταίρων,
κατασκευαστών, διανοµέων και µη κυβερνητικών οργανώσεων,
δ) τα σήµατα είναι προσιτά σε όλα τα ενδιαφερόµενα
µέρη,

43
ε) οι απαιτήσεις σήµατος καθορίζονται από τρίτο, επί
του οποίου ο οικονοµικός φορέας που υποβάλλει αίτηση
για το σήµα, δεν µπορεί να ασκήσει αποφασιστική επιρροή.
Όταν οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν τα έργα, τα
αγαθά και οι υπηρεσίες να πληρούν όλες τις απαιτήσεις
σήµατος, δηλώνουν τις απαιτήσεις σήµατος στις οποίες
αναφέρονται.
Οι αναθέτουσες αρχές που απαιτούν συγκεκριµένο
σήµα αποδέχονται όλα τα σήµατα που επιβεβαιώνουν ότι τα έργα, τα αγαθά και οι υπηρεσίες πληρούν τις ισοδύναµες απαιτήσεις σήµατος.
Όταν ένας οικονοµικός φορέας δεν είχε τεκµηριωµένα τη δυνατότητα να αποκτήσει το ειδικό σήµα που έχει
υποδείξει η αναθέτουσα αρχή ή ισοδύναµο σήµα εντός
των σχετικών προθεσµιών για λόγους για τους οποίους
δεν ευθύνεται ο ίδιος, η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται
άλλα κατάλληλα αποδεικτικά µέσα, τα οποία µπορεί να
περιλαµβάνουν τον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή,
υπό την προϋπόθεση ότι ο συγκεκριµένος οικονοµικός
φορέας αποδεικνύει ότι τα προς παροχή έργα, αγαθά και
υπηρεσίες πληρούν τις απαιτήσεις του συγκεκριµένου
σήµατος ή τις συγκεκριµένες απαιτήσεις που έχει ορίσει
η αναθέτουσα αρχή.
2. Εάν ένα σήµα πληροί τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1, αλλά θέτει επιπλέον απαιτήσεις που δεν σχετίζονται µε το αντικείµενο της
σύµβασης, οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν το καθαυτό σήµα, αλλά µπορούν να ορίζουν την τεχνική προδιαγραφή µε παραποµπή στις λεπτοµερείς προδιαγραφές του εν λόγω σήµατος ή, όπου κριθεί απαραίτητο, σε
τµήµατα των σχετικών προδιαγραφών που σχετίζονται
µε το αντικείµενο της σύµβασης και είναι κατάλληλα για
τον καθορισµό των χαρακτηριστικών του εν λόγω αντικειµένου.

Συµβουλίου.
2. Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά µέσα, εκτός από αυτά που αναφέρονται
στην παρ. 1, όπως τον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή, εφόσον ο ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας δεν
έχει πρόσβαση στα πιστοποιητικά ή στις εκθέσεις δοκιµών που αναφέρονται στην παράγραφος 1 ή δεν έχει τη
δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσµιών, υπό τους όρους ότι για την αδυναµία πρόσβασης
δεν ευθύνεται ο ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας
και ότι ο ίδιος αποδεικνύει ότι τα προς παροχή έργα, αγαθά και υπηρεσίες πληρούν τις απαιτήσεις ή τα κριτήρια
που ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια
ανάθεσης ή τους όρους εκτέλεσης της σύµβασης.
3. Εφόσον ζητηθεί:
α) η ανώνυµη εταιρεία «Εθνικό Σύστηµα Υποδοµών
Ποιότητας» (ΕΣΥΠ Α.Ε.),
β) η ανώνυµη εταιρεία «Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης» (ΕΛΟΤ Α.Α.) και
γ) η ανώνυµη εταιρεία «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης» (ΕΣΥΔ Α.Ε.), θέτουν στη διάθεση άλλων κρατών
µελών, οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά µε τα στοιχεία και τα έγγραφα που υποβάλλονται, σύµφωνα µε την
παρ. 6 του άρθρου 54, το άρθρο 55 και τις παραγάφους 1
και 2.
Οι αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους εγκατάστασης
του οικονοµικού φορέα κοινοποιούν τις σχετικές πληροφορίες, σύµφωνα µε το άρθρο 343. Ειδικά για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, αρµόδιες είναι οι παραπάνω τρεις ανώνυµες εταιρείες.

Άρθρο 56
Εκθέσεις δοκιµών, πιστοποίηση
και άλλα αποδεικτικά µέσα
(άρθρο 44 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να επιτρέπουν ή να
απαιτούν από τους προσφέροντες να υποβάλλουν εναλλακτικές προσφορές. Αναφέρουν στην προκήρυξη σύµβασης ή, εάν ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού χρησιµοποιείται προκαταρκτική προκήρυξη, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, αν επιτρέπουν ή όχι ή
αν απαιτούν ή όχι την υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Οι εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται εάν
δεν υπάρχει σχετική αναφορά. Οι εναλλακτικές προσφορές συνδέονται µε το αντικείµενο της σύµβασης.
2. Οι αναθέτουσες αρχές που επιτρέπουν ή απαιτούν
εναλλακτικές προσφορές αναφέρουν στα έγγραφα της
σύµβασης τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να
πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές, καθώς και ειδικούς τρόπους υποβολής αυτών των προσφορών, ιδίως
αν µπορούν να υποβάλλονται µόνο αν έχει επίσης υποβληθεί προσφορά που δεν συνιστά εναλλακτική προσφορά. Επίσης, διασφαλίζουν ότι τα επιλεγέντα κριτήρια
ανάθεσης µπορούν να εφαρµοστούν σε εναλλακτικές
προσφορές που πληρούν τις εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις, καθώς και σε συµµορφούµενες προσφορές που
δεν είναι εναλλακτικές.
3. Οι αναθέτουσες αρχές λαµβάνουν υπόψη τους µόνο
τις εναλλακτικές προσφορές που ανταποκρίνονται στις
ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες έχουν ορίσει.

1. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να απαιτούν από
τους οικονοµικούς φορείς να προσκοµίζουν έκθεση δοκιµών από οργανισµό αξιολόγησης της συµµόρφωσης ή
πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τέτοιον οργανισµό
ως αποδεικτικό µέσο συµµόρφωσης µε απαιτήσεις ή κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, τα
κριτήρια ανάθεσης ή τους όρους εκτέλεσης της σύµβασης.
Αν οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδόµενων από συγκεκριµένο οργανισµό αξιολόγησης της συµµόρφωσης, οφείλουν να δέχονται επίσης πιστοποιητικά από άλλους ισοδύναµους οργανισµούς αξιολόγησης της συµµόρφωσης.
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης είναι ένας οργανισµός ο οποίος πραγµατοποιεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συµµόρφωσης, συµπεριλαµβανοµένων βαθµονοµήσεων, δοκιµών, πιστοποίησης και επιθεώρησης και
είναι διαπιστευµένος, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθµ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Άρθρο 57
Εναλλακτικές προσφορές
(άρθρο 45 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
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Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές
που έχουν επιτρέψει ή απαιτήσει εναλλακτικές προσφορές δεν απορρίπτουν µια εναλλακτική προσφορά µόνο
για τον λόγο ότι, εάν επιλεγεί, θα οδηγήσει, αντίστοιχα
είτε στη σύναψη σύµβασης υπηρεσιών αντί δηµόσιας
σύµβασης προµηθειών είτε στη σύναψη σύµβασης προµηθειών αντί δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών.
4. Αν οι εναλλακτικές λύσεις καλύπτουν τις προδιαγραφές των εγγράφων της σύµβασης, κρίνονται όλες ως
ισοδύναµες ανεξάρτητες προσφορές.
5. Πέραν των οριζόµενων στις προηγούµενες παραγράφους, στις δηµόσιες συµβάσεις έργων και σε περίπτωση µαταίωσης της διαδικασίας, δυνάµει του άρθρου
106, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, να εξαγοράσει τις µελέτες των τεχνικών λύσεων που κρίνει ικανοποιητικές
και να προβεί σε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης έργου βάσει των µελετών αυτών. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να αναφέρεται στα έγγραφα της σύµβασης κατά την
αρχική δηµοπράτηση.
Άρθρο 58
Υπεργολαβία
(άρθρο 71 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
Στα έγγραφα της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή ζητάει από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά
του το τµήµα της σύµβασης που προτίθεται να αναθέσει
υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.
Άρθρο 59
Υποδιαίρεση συµβάσεων σε τµήµατα
(άρθρο 46 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να αποφασίζουν να
αναθέτουν µια σύµβαση υπό τη µορφή χωριστών τµηµάτων και µπορούν να προσδιορίζουν το µέγεθος και το αντικείµενο των τµηµάτων αυτών. Εξαιρουµένων των
συµβάσεων οι οποίες έχουν διαιρεθεί υποχρεωτικά, σύµφωνα µε την παρ. 4, οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν
τους βασικούς λόγους της απόφασής τους να µην διαιρέσουν µία σύµβαση σε τµήµατα, στοιχείο που περιλαµβάνεται στα έγγραφα της σύµβασης ή στην ειδική έκθεση του άρθρου 341.
2. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στην προκήρυξη
σύµβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, αν οι προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή για όλα τα τµήµατα.
Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται, ακόµη και εάν οι προσφορές είναι δυνατόν να υποβάλλονται για πολλά ή για
όλα τα τµήµατα, να περιορίζουν τον αριθµό των τµηµάτων που µπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα,
υπό την προϋπόθεση ότι ο µέγιστος αριθµός των τµηµάτων ανά προσφέροντα ορίζεται στην προκήρυξη της
σύµβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στα έγγραφα
της σύµβασης τα αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες που προτίθενται να εφαρµόσουν
για τον προσδιορισµό των τµηµάτων που ανατίθενται,
στην περίπτωση που η εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης θα είχε ως αποτέλεσµα την ανάθεση σε έναν προσφέροντα τµηµάτων που υπερβαίνουν τον µέγιστο αριθ-

µό.
3. Αν είναι δυνατή η ανάθεση περισσότερων του ενός
τµηµάτων στον ίδιο προσφέροντα, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να αναθέτουν συµβάσεις συνδυάζοντας
πολλά ή όλα τα τµήµατα, στην περίπτωση που έχουν ορίσει στην προκήρυξη της σύµβασης ή στην πρόσκληση
για επιβεβαίωση ενδιαφέροντος ότι διατηρούν το δικαίωµα αυτό και αναφέρουν τον τρόπο συνδυασµού των
τµηµάτων ή οµάδων τµηµάτων.
4. Οι ΚΑΑ διαιρούν υποχρεωτικά τις συµβάσεις που αναθέτουν σε χωριστά τµήµατα, καθορίζουσες το µέγεθος και το αντικείµενο των τµηµάτων αυτών. Στην περίπτωση αυτή, εφαρµόζονται επίσης το πρώτο εδάφιο της
παρ. 2 και, κατά περίπτωση, η παράγραφος 3. Παρά τα
προβλεπόµενα στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού, επιτρέπεται η ανάθεση συγκεκριµένης σύµβασης από ΚΑΑ µη διαιρούµενης σε χωριστά τµήµατα.
Άρθρο 60
Καθορισµός προθεσµιών
(άρθρο 47 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Κατά τον καθορισµό των προθεσµιών παραλαβής
των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής, οι αναθέτουσες αρχές λαµβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα
της σύµβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιµασία των προσφορών, υπό την επιφύλαξη των ελάχιστων προθεσµιών που καθορίζονται στα άρθρα 27 έως
31.
2. Εάν οι προσφορές µπορούν να συνταχθούν µόνον
έπειτα από επιτόπια επίσκεψη ή από επιτόπια εξέταση
εγγράφων προσαρτηµένων στα έγγραφα της σύµβασης,
οι προθεσµίες παραλαβής των προσφορών, οι οποίες είναι υποχρεωτικά µεγαλύτερες από τις ελάχιστες προθεσµίες που προβλέπονται στα άρθρα 27 έως 31, καθορίζονται κατά τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών.
3. Οι αναθέτουσες αρχές παρατείνουν την προθεσµία
παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν
γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι ηµέρες πριν
από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των
προσφορών. Σε περίπτωση επισπευσµένης διαδικασίας,
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 27 και την παρ. 7 του
άρθρου 28, η προθεσµία ορίζεται σε τέσσερις (4) ηµέρες,
β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από τις αναθέτουσες αρχές να παρατείνουν τις προθεσµίες.
4. Για συµβάσεις κάτω των ορίων αντί των παραγράφων 1 έως 3, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 121.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Άρθρο 61
Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύµβασης
1. Για συµβάσεις άνω των ορίων, ως χρόνος έναρξης
της ανοικτής διαδικασίας, της κλειστής διαδικασίας, της
ανταγωνιστικής διαδικασίας µε διαπραγµάτευση, του ανταγωνιστικού διαλόγου και της σύµπραξης καινοτοµίας, νοείται η ηµεροµηνία αποστολής της σχετικής προκήρυξης σύµβασης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ένωσης ή της προκαταρκτικής προκήρυξης, όταν η τελευταία χρησιµοποιείται ως µέσο προκήρυξης διαγωνισµού,
σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 26.
2. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης, νοείται η ηµεροµηνία αποστολής προς τους οικονοµικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης συµµετοχής σε διαπραγµάτευση.
3. Ως χρόνος έναρξης ενός διαγωνισµού µελετών, νοείται η ηµεροµηνία αποστολής της σχετικής προκήρυξης
διαγωνισµού µελετών στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Για συµβάσεις κάτω των ορίων αντί των παραγράφων 1 έως 3, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου
120.
Άρθρο 62
Προκαταρκτικές προκηρύξεις
(άρθρο 48 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να γνωστοποιούν
τις προθέσεις τους για τις σχεδιαζόµενες διαδικασίες
σύναψης συµβάσεων δηµοσιεύοντας προκαταρκτική
προκήρυξη. Οι εν λόγω προκηρύξεις περιέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος B΄Τµήµα I του
Παραρτήµατος V του Προσαρτήµατος Α΄. Δηµοσιεύονται είτε από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης είτε
από τις αναθέτουσες αρχές στο «προφίλ αγοραστή»
τους, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παρ. 2 του Παραρτήµατος VIII του Προσαρτήµατος Α΄. Όταν η προκαταρκτική προκήρυξη δηµοσιεύεται από τις αναθέτουσες
αρχές στο «προφίλ αγοραστή» τους, οι αναθέτουσες αρχές αποστέλλουν στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης
γνωστοποίηση δηµοσίευσης της προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή» τους, σύµφωνα µε το Παράρτηµα VIII του
Προσαρτήµατος Α΄. Οι εν λόγω προκηρύξεις περιέχουν
τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Α΄ του
Παραρτήµατος V του Προσαρτήµατος Α΄.
2. Για κλειστές διαδικασίες και ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, οι µη κεντρικές αναθέτουσες αρχές µπορούν να χρησιµοποιούν την προκαταρκτική προκήρυξη ως µέσο προκήρυξης διαγωνισµού, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 26, υπό την προϋπόθεση
ότι η προκαταρκτική προκήρυξη πληροί όλες τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) αναφέρεται κατά τρόπο συγκεκριµένο στα αγαθά,
τα έργα ή τις υπηρεσίες που θα αποτελέσουν το αντικείµενο της σύµβασης που πρόκειται να συναφθεί,
β) επισηµαίνει ότι η σύµβαση θα ανατεθεί µέσω κλειστής διαδικασίας ή ανταγωνιστικής διαδικασίας µε διαπραγµάτευση, χωρίς περαιτέρω δηµοσίευση προκήρυξης
διαγωνισµού, και καλεί τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους,

γ) περιέχει, εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Μέρος B΄Τµήµα I του Παραρτήµατος V του
Προσαρτήµατος Α΄, και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Μέρος B΄Τµήµα IΙ του Παραρτήµατος V του
Προσαρτήµατος Α΄,
δ) έχει αποσταλεί προς δηµοσίευση µεταξύ 35 ηµερών
και 12 µηνών πριν από την ηµεροµηνία αποστολής της
πρόσκλησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 69.
Οι ανωτέρω προκηρύξεις δεν δηµοσιεύονται σε «προφίλ αγοραστή». Ωστόσο, η τυχόν πρόσθετη δηµοσίευση
σε εθνικό επίπεδο, σύµφωνα µε το άρθρο 66, µπορεί να
πραγµατοποιηθεί σε «προφίλ αγοραστή».
Η περίοδος που καλύπτεται από την προκαταρκτική
προκήρυξη διαρκεί κατ’ ανώτατο όριο 12 µήνες από την
ηµεροµηνία αποστολής της προς δηµοσίευση. Ωστόσο,
στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων για κοινωνικές
και άλλες ειδικές υπηρεσίες, η προκαταρκτική προκήρυξη που αναφέρεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 108 µπορεί να καλύπτει περίοδο µεγαλύτερη των 12 µηνών.
3. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στις δηµόσιες
συµβάσεις κάτω των ορίων.
Άρθρο 63
Προκηρύξεις σύµβασης
(άρθρο 49 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
Οι προκηρύξεις σύµβασης χρησιµοποιούνται ως µέσο
προκήρυξης του διαγωνισµού για όλες τις διαδικασίες,
µε την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του
άρθρου 26 και του άρθρου 32. Οι προκηρύξεις σύµβασης
περιέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Γ΄ του Παραρτήµατος V του Προσαρτήµατος Α΄ και
δηµοσιεύονται, σύµφωνα µε το άρθρο 65. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στις δηµόσιες συµβάσεις κάτω των
ορίων.
Άρθρο 64
Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συµβάσεων
(άρθρο 50 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Το αργότερο 30 ηµέρες µετά τη σύναψη σύµβασης ή
συµφωνίας-πλαίσιο, σε συνέχεια της σχετικής απόφασης ανάθεσης ή σύναψης, οι αναθέτουσες αρχές αποστέλλουν γνωστοποίηση συναφθείσας σύµβασης µε τα
αποτελέσµατα της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης.
Οι εν λόγω γνωστοποιήσεις περιέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Δ΄ του Παραρτήµατος V του Προσαρτήµατος Α΄ και δηµοσιεύονται, σύµφωνα µε το άρθρο 65.
2. Εάν η προκήρυξη διαγωνισµού για τη σχετική σύµβαση είχε γίνει υπό τη µορφή προκαταρκτικής προκήρυξης και η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει να µην αναθέσει
περαιτέρω συµβάσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου
που καλύπτεται από την προκαταρκτική προκήρυξη, η
γνωστοποίηση συναφθείσας σύµβασης περιέχει σχετική
επισήµανση.
Στην περίπτωση συµφωνιών-πλαίσιο που έχουν συναφθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 39, οι αναθέτουσες αρχές απαλλάσσονται από την υποχρέωση αποστολής γνωστοποίησης µε τα αποτελέσµατα της διαδικασίας σύναψης
σύµβασης για κάθε σύµβαση που βασίζεται στη συµφωνία-πλαίσιο.
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3. Οι αναθέτουσες αρχές αποστέλλουν γνωστοποίηση
συναφθείσας σύµβασης που βασίζεται σε ένα δυναµικό
σύστηµα αγορών το αργότερο 30 ηµέρες µετά την ανάθεση κάθε σύµβασης. Μπορούν, ωστόσο, να συγκεντρώνουν τις γνωστοποιήσεις αυτές σε τριµηνιαία βάση. Στην
περίπτωση αυτή, αποστέλλουν τις συγκεντρωµένες
γνωστοποιήσεις το αργότερο 30 ηµέρες µετά τη λήξη εκάστου τριµήνου.
4. Ορισµένες πληροφορίες σχετικά µε τη σύναψη της
σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο µπορούν να µη δηµοσιεύονται, όταν η γνωστοποίησή τους µπορεί να εµποδίσει την εφαρµογή των νόµων, να είναι αντίθετη, καθ’
οιονδήποτε άλλο τρόπο, προς το δηµόσιο συµφέρον ή
να βλάψει τα νόµιµα εµπορικά συµφέροντα συγκεκριµένων δηµόσιων ή ιδιωτικών οικονοµικών φορέων ή να
βλάψει τις συνθήκες θεµιτού ανταγωνισµού µεταξύ των
οικονοµικών φορέων.
5. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στις δηµόσιες
συµβάσεις κάτω των ορίων.
Άρθρο 65
Σύνταξη και λεπτοµέρειες δηµοσίευσης
των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων
(άρθρο 51 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 62, 63 και 64 περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτηµα V του Προσαρτήµατος Α΄ υπό τη µορφή τυποποιηµένων εντύπων,
συµπεριλαµβανοµένων και των τυποποιηµένων εντύπων
για τα διορθωτικά.
2. Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 62 έως 64 συντάσσονται, διαβιβάζονται µε ηλεκτρονικά µέσα στην Υπηρεσία Εκδόσεων της
Ένωσης και δηµοσιεύονται, σύµφωνα µε το Παράρτηµα
VIII του Προσαρτήµατος Α΄.
3. Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 62 έως 64 δηµοσιεύονται εξ ολοκλήρου στην επίσηµη(-ες) γλώσσα(-ες) των θεσµικών οργάνων της Ένωσης που επιλέγεται από την αναθέτουσα
αρχή. Αυθεντικό θεωρείται µόνο το (τα) κείµενο(-α) που
δηµοσιεύεται (-ονται) στη γλώσσα αυτή ή στις γλώσσες
αυτές. Μία περίληψη των σηµαντικότερων στοιχείων κάθε προκήρυξης/γνωστοποίησης δηµοσιεύεται και στις
λοιπές επίσηµες γλώσσες των θεσµικών οργάνων της Ένωσης.
4. Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης διασφαλίζει ότι
εξακολουθεί να δηµοσιεύεται το πλήρες κείµενο και η
περίληψη των προκαταρκτικών προκηρύξεων όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 62, καθώς και οι προκηρύξεις διαγωνισµών για την εισαγωγή ενός δυναµικού
συστήµατος αγορών όπως αναφέρεται στην περίπτωση
α΄ της παρ. 4 του άρθρου 33:
α) αν πρόκειται για προκαταρκτικές προκηρύξεις, για
12 µήνες ή µέχρι την παραλαβή γνωστοποίησης συναφθείσας σύµβασης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 64,
στην οποία αναφέρεται ότι δεν θα ανατεθούν περαιτέρω
συµβάσεις κατά τη διάρκεια της δωδεκάµηνης περιόδου
που καλύπτεται από την προκήρυξη του διαγωνισµού. Ωστόσο, στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, η προκαταρκτική προκήρυξη που αναφέρεται στην περίπτωση β΄ της παρα-

γράφου 1 του άρθρου 108 εξακολουθεί να δηµοσιεύεται
µέχρι τα τέλη της αρχικά αναφερθείσας περιόδου ισχύος ή µέχρι την παραλαβή γνωστοποίησης συναφθείσας σύµβασης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 64, στην οποία αναφέρεται ότι δεν θα ανατεθούν περαιτέρω συµβάσεις κατά τη διάρκεια της δωδεκάµηνης περιόδου που
καλύπτεται από την προκήρυξη του διαγωνισµού,
β) αν πρόκειται για προκηρύξεις διαγωνισµών για τη
δηµιουργία ενός δυναµικού συστήµατος αγορών, κατά
την περίοδο ισχύος του δυναµικού συστήµατος αγορών.
5. Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ηµεροµηνία αποστολής των προκηρύξεων και των γνωστοποιήσεων. Η Υπηρεσία Εκδόσεων
της Ένωσης χορηγεί στην αναθέτουσα αρχή βεβαίωση
της παραλαβής της προκήρυξης / γνωστοποίησης και της
δηµοσίευσης των πληροφοριών που της διαβίβασε, επισηµαίνοντας την ηµεροµηνία της εν λόγω δηµοσίευσης.
Η βεβαίωση αυτή συνιστά απόδειξη της πραγµατοποίησης της δηµοσίευσης.
6. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να δηµοσιεύουν
προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις για δηµόσιες συµβάσεις που δεν υπόκεινται στην υποχρεωτική δηµοσίευση
που απευθύνεται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης,
µε την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις αποστέλλονται στην Υπηρεσία Εκδόσεων
της Ένωσης µε ηλεκτρονικά µέσα, µε το µορφότυπο και,
σύµφωνα µε τις διαδικασίες διαβίβασης που προβλέπονται στο Παράρτηµα VIII του Προσαρτήµατος Α΄.
7. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στις δηµόσιες
συµβάσεις κάτω των ορίων.
Άρθρο 66
Δηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο
(άρθρο 52 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές δηµοσιεύουν τις προκηρύξεις και διακηρύξεις και τις αποφάσεις ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, ανεξαρτήτως της διαδικασίας ανάθεσης αυτών, µε την επιφύλαξη εφαρµογής της παρ. 1 του
άρθρου 38, στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει
να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ηµεροµηνία ανάρτησης των ως άνω στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ.
2. Οι προκηρύξεις και διακηρύξεις δηµοσίων συµβάσεων της παραγράφου 1 πρέπει να φέρουν Αριθµό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) στο ΚΗΜΔΗΣ,
σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 38.
3. Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 62, 63 και 64, καθώς και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές δεν δηµοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο πριν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης,
σύµφωνα µε το άρθρο 65. Ωστόσο, η δηµοσίευση µπορεί
να πραγµατοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι αναθέτουσες αρχές δεν έχουν ενηµερωθεί
σχετικά µε τη δηµοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο 65.
4. Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που δηµοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο δεν περιλαµβάνουν πληροφορίες άλλες από εκείνες που περιέχονται στις προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αποστέλλονται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης ή δηµοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» αλλά αναφέρουν την ηµεροµηνία απο-
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στολής της προκήρυξης/γνωστοποίησης που εστάλη
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης ή της δηµοσίευσης στο «προφίλ αγοραστή».
5. Οι προκαταρκτικές προκηρύξεις δεν δηµοσιεύονται
στο «προφίλ αγοραστή» πριν από την αποστολή στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης/ γνωστοποίησης µε την οποία ανακοινώνεται η δηµοσίευσή
τους υπό τη µορφή αυτή. Επίσης αναφέρουν την ηµεροµηνία αυτής της αποστολής.
6. Το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. µπορεί να λειτουργεί ως το επίσηµο
εθνικό πληροφοριακό σύστηµα eSender για την απευθείας ηλεκτρονική υποβολή των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων που αποστέλλονται στην Υπηρεσία Εκδόσεων
της Ένωσης, στο Tenders Electronic Daily (TED). Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού καθορίζονται οι αναγκαίες τεχνικές λεπτοµέρειες
για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 67
Ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της σύµβασης
(άρθρο 53 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές προσφέρουν ελεύθερη, πλήρη, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
της προκήρυξης/ γνωστοποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο
65 ή την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.
Το κείµενο της προκήρυξης γνωστοποίησης ή της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος προσδιορίζει τη
διεύθυνση διαδικτύου στην οποία διατίθενται τα έγγραφα της σύµβασης.
Όταν είναι αδύνατο να παρασχεθεί ελεύθερη, πλήρης,
άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισµένα
έγγραφα της σύµβασης για έναν από τους λόγους που
αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του
άρθρου 22, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να αναφέρουν στην προκήρυξη/ γνωστοποίηση ή στην πρόσκληση
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ότι τα σχετικά έγγραφα
της σύµβασης θα διαβιβαστούν µε µέσα άλλα πλην των
ηλεκτρονικών, σύµφωνα µε το πέµπτο εδάφιο παραγράφου 1 του άρθρου 22. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσµία υποβολής προσφορών παρατείνεται κατά πέντε ηµέρες, εκτός από περιπτώσεις δεόντως αιτιολογηµένης
επείγουσας ανάγκης, όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του
άρθρου 27, στην παρ. 7 του άρθρου 28 και στο τέταρτο,
πέµπτο και έκτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 29.
Όταν δεν µπορεί να προσφερθεί ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισµένα
έγγραφα της σύµβασης, διότι οι αναθέτουσες αρχές
προτίθενται να εφαρµόσουν την παρ. 2 του άρθρου 21,
αναφέρουν στην προκήρυξη/ γνωστοποίηση ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος τα µέτρα προστασίας του εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τα
οποία απαιτούν και τον τρόπο µε τον οποίο είναι δυνατή
η πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσµία υποβολής προσφορών παρατείνεται κατά πέντε (5) ηµέρες, εκτός από περιπτώσεις δεόντως αιτιολογηµένης επείγουσας ανάγκης, όπως αναφέρεται
στην παρ. 3 του άρθρου 27, στην παρ. 7 του άρθρου 28
και στο τέταρτο, πέµπτο και έκτο εδάφιο της παρ. 2 του
άρθρου 29.

2. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες
αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές και
οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας που έχει οριστεί
για την παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση επισπευσµένης διαδικασίας, όπως αναφέρεται στην παρ. 3
του άρθρου 27 και στην παρ. 7 του άρθρου 28, η προθεσµία αυτή ανέρχεται σε τέσσερις (4) ηµέρες.
3. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στις δηµόσιες
συµβάσεις κάτω των ορίων.
Άρθρο 68
Διαβούλευση επί των δηµοσιευµένων εγγράφων
σύµβασης έργων
1. Ειδικά στην περίπτωση δηµοσίων συµβάσεων έργων, µε τα έγγραφα της σύµβασης µπορεί να ορίζεται, ότι προσκαλούνται οι κατά τον παρόντα νόµο και τα έγγραφα της σύµβασης δυνάµενοι να λάβουν µέρος στη
συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης οικονοµικοί φορείς, προκειµένου η αναθέτουσα αρχή να προβεί
σε παρουσίαση του προς ανάθεση έργου και σε σχετική
διαβούλευση µε τους παριστάµενους οικονοµικούς φορείς, σε καθορισµένο από την αναθέτουσα αρχή τόπο, ηµεροµηνία και ώρα, τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες
πριν τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής.
2. Εντός δέκα (10) ηµερών από την ως άνω παρουσίαση, κάθε ενδιαφερόµενος, µπορεί να υποβάλει τεύχος
παρατηρήσεων για το έργο, την τεχνική µελέτη και τα
τεύχη δηµοπράτησης, οικονοµικά και συµβατικά. Με το
τεύχος παρατηρήσεων θα σχολιάζεται η ορθότητα της
λύσης, το εφικτό της κατασκευής και θα επισηµαίνονται
σφάλµατα των όρων των εγγράφων της σύµβασης. Η
συµµετοχή των ενδιαφεροµένων στην ως άνω παρουσίαση και η υποβολή του τεύχους παρατηρήσεων είναι
προαιρετικές, δεν συνεπάγονται την υποχρέωση υποβολής προσφοράς και δεν συνιστούν κώλυµα για τη συµµετοχή τους στη διαδικασία.
3. Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί τα συµπεράσµατα
της διαβούλευσης και τα τεύχη παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
α) εφόσον διαπιστωθεί η έλλειψη παρατηρήσεων ή εκτιµηθούν ως µη ορθές οι υποβληθείσες παρατηρήσεις,
συνεχίζει τη διαδικασία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα
έγγραφα της σύµβασης ή
β) εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη επουσιωδών σφαλµάτων ή ελλείψεων στα έγγραφα της σύµβασης εκδίδει
τεύχος τροποποιήσεων/διορθώσεων της διακήρυξης ή
και των λοιπών εγγράφων της σύµβασης, εντός πέντε
(5) ηµερών από τη λήξη της ηµεροµηνίας υποβολής των
τευχών παρατηρήσεων από τους οικονοµικούς φορείς.
Στο τεύχος αυτό περιλαµβάνονται οι απαιτούµενες επουσιώδεις τροποποιήσεις/διορθώσεις. Το τεύχος κοινοποιείται, µε απόδειξη, σε όλους τους οικονοµικούς φορείς που έλαβαν τα έγγραφα της σύµβασης, και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής. Στο ως άνω τεύχος µπορεί να προβλέπεται η διεξαγωγή της δηµοπρασίας σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία µε τήρηση
των διατυπώσεων δηµοσιότητας κατά τις διατάξεις των
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άρθρων 22, 27 έως 32, 37, και 121, οι προθεσµίες των οποίων ανέρχονται κατ’ ελάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) ή
γ) εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη ουσιωδών σφαλµάτων ή ελλείψεων σε οποιοδήποτε στοιχείο των εγγράφων της σύµβασης, ανακαλεί τη διακήρυξη του διαγωνισµού. Στη συνέχεια, προβαίνει σε νέα διαδικασία σύναψης της σύµβασης έργου, διορθώνοντας τα σχετικά
σφάλµατα και ελλείψεις.
4. Το τεύχος τροποποιήσεων συγκαταλέγεται στα έγγραφα της σύµβασης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
της σύµβασης µετά την υπογραφή της. Αντίθετα, τα υποβληθέντα από τους οικονοµικούς φορείς τεύχη παρατηρήσεων δεν αποτελούν συµβατικά στοιχεία και δεν χρησιµοποιούνται για ερµηνεία της σύµβασης.
5. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις δηµοσίων συµβάσεων έργων της παραγράφου
1 του άρθρου 50, µε κατάλληλη προσαρµογή των προθεσµιών για την υποβολή προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 60.
Άρθρο 69
Προσκλήσεις προς υποψηφίους
(άρθρο 54 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 123, στις κλειστές
διαδικασίες, τις διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου,
τις συµπράξεις καινοτοµίας και τις ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, οι αναθέτουσες αρχές προσκαλούν ταυτοχρόνως και γραπτώς τους επιλεγέντες υποψηφίους να υποβάλουν τις προσφορές τους ή, στην
περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου, να συµµετάσχουν
στον διάλογο.
Εάν ως µέσο προκήρυξης διαγωνισµού χρησιµοποιείται προκαταρκτική προκήρυξη, σύµφωνα µε την παρ. 2
του άρθρου 62, οι αναθέτουσες αρχές προσκαλούν ταυτοχρόνως και γραπτώς τους οικονοµικούς φορείς που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να επιβεβαιώσουν
ότι εξακολουθούν να ενδιαφέρονται.
2. Οι προσκλήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο
1 περιλαµβάνουν παραποµπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία τίθενται σε άµεση διάθεση µε ηλεκτρονικά µέσα τα έγγραφα της σύµβασης. Οι προσκλήσεις συνοδεύονται από τα έγγραφα της σύµβασης, στην περίπτωση που στα έγγραφα αυτά δεν παρέχεται ελεύθερη,
πλήρης, άµεση και δωρεάν πρόσβαση για τους λόγους
που εκτίθενται στο τρίτο και τέταρτο ή πέµπτο και έκτο
εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 67 και δεν διατίθενται ήδη µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Επιπλέον, οι
προσκλήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που ορίζονται στο Παράρτηµα IX του Προσαρτήµατος Α΄.
Άρθρο 70
Ενηµέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων
(άρθρο 55 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές ενηµερώνουν, το συντοµότερο δυνατόν, όλους τους υποψηφίους και τους προσφέροντες για τις αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά µε τη
σύναψη συµφωνίας-πλαίσιο, την ανάθεση σύµβασης ή
την αποδοχή σε ένα δυναµικό σύστηµα αγορών, συµπεριλαµβανοµένων των λόγων για τους οποίους αποφάσισαν να µη συνάψουν συµφωνία-πλαίσιο, να µην αναθέσουν σύµβαση για την οποία προκηρύχθηκε διαγωνι-

σµός, να αρχίσουν νέα διαδικασία ή να µην θέσουν σε εφαρµογή ένα δυναµικό σύστηµα αγορών.
2. Κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφεροµένων υποψηφίων
ή προσφερόντων, οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν
το συντοµότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός
15 ηµερών από την παραλαβή γραπτής αίτησης:
α) σε κάθε απορριφθέντα υποψήφιο, τους λόγους απόρριψης της αίτησης συµµετοχής του,
β) σε κάθε απορριφθέντα προσφέροντα, τους λόγους
απόρριψης της προσφοράς του, στις δε περιπτώσεις που
αναφέρονται στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 54, αιτιολογούν επίσης την απόφασή τους περί µη ισοδυναµίας των
λύσεων ή την απόφασή τους ότι τα έργα, τα αγαθά ή οι
υπηρεσίες δεν εκπληρώνουν τις απαιτήσεις περί επίδοσης ή λειτουργίας,
γ) σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήµατα της επιλεγείσας προσφοράς, καθώς και το όνοµα του αναδόχου ή των συµβαλλοµένων µερών της
συµφωνίας-πλαίσιο,
δ) σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τη διεξαγωγή και την πρόοδο των διαπραγµατεύσεων και του διαλόγου µε τους προσφέροντες.
3. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποφασίζουν να
µη γνωστοποιήσουν ορισµένες πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 σχετικά µε την ανάθεση των συµβάσεων, τη σύναψη συµφωνιών-πλαίσιο ή την
αποδοχή σε ένα δυναµικό σύστηµα αγορών, εάν η γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών µπορεί να εµποδίσει την εφαρµογή των νόµων, να είναι αντίθετη, καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, προς το δηµόσιο συµφέρον ή να
βλάψει τα νόµιµα εµπορικά συµφέροντα ενός συγκεκριµένου οικονοµικού φορέα δηµόσιου ή ιδιωτικού ή τις
συνθήκες θεµιτού ανταγωνισµού µεταξύ οικονοµικών
φορέων.
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 71
Γενικές αρχές
(άρθρο 56 παρ. 1 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
Οι συµβάσεις ανατίθενται βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στα άρθρα 86 έως 89 εφόσον η αναθέτουσα
αρχή έχει επαληθεύσει, σύµφωνα µε τα άρθρα 79 έως
και 81, ότι πληρούνται όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) η προσφορά συνάδει µε τις απαιτήσεις, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προβλέπονται στην προκήρυξη σύµβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος και στα έγγραφα της σύµβασης, λαµβανοµένου
υπόψη, κατά περίπτωση, του άρθρου 57,
β) η προσφορά προέρχεται από προσφέροντα ο οποίος δεν αποκλείεται από τη συµµετοχή δυνάµει των άρθρων 73 και 74 και πληροί τα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε τα
άρθρα 75 έως 77, και, κατά περίπτωση, τους κανόνες και
τα κριτήρια αµεροληψίας που αναφέρονται στο άρθρο
84.
Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να αποφασίζουν να
µην αναθέσουν τη σύµβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
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προσφορά όταν έχουν διαπιστώσει ότι η προσφορά δεν
τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις, όπως αυτές προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18.
Άρθρο 72
Εγγυήσεις
1. Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα είδη
εγγυήσεων:
α) «Εγγύηση συµµετοχής», το ύψος της οποίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο
χρηµατικό ποσό, αριθµητικώς και ολογράφως σε ευρώ,
και δεν µπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ, µε ανάλογη στρογγυλοποίηση.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τµήµατα της σύµβασης, το ύψος της εγγύησης
συµµετοχής υπολογίζεται επί της εκτιµώµενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφεροµένου/ων τµήµατος/τµηµάτων.
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών
φορέων που συµµετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον
για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύµβασης. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει,
πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς
και της εγγύησης συµµετοχής.
Δεν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής για τη συµµετοχή
σε διαδικασίες σύναψης συµφωνιών-πλαίσιο, δυναµικού
συστήµατος αγοράς, σε συνοπτικό διαγωνισµό, σε διαδικασίες απευθείας ανάθεσης ή σε διαδικασία επιλογής από κατάλογο, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της
σύµβασης.
Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων
αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78, δεν προσκοµίσει εγκαίρως
τα προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης.
Ειδικά στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης
έργου, µελέτης και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, οι εγγυήσεις συµµετοχής καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, µετά από
γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου. Η ένσταση
του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την
είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο
µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς
προσφέροντες µετά:
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης
προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών,
και

γγ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από
το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε το άρθρα 35 και 36
του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), εφόσον απαιτείται.
β) «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας
καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης
εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή
της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συµβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το
άρθρο 132, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής
αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει
πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού
της αύξησης εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει
συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των
όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας
αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.
Ειδικά στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης
έργου, µελέτης και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Προϊσταµένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως µετά την οριστικοποίηση της
έκπτωσης του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά
της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως.
Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή
παράδοσης, για το διάστηµα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης.
γ) «Εγγύηση καλής εκτέλεσης συµφωνίας-πλαίσιο»,
το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της
συνολικής αξίας της συµφωνίας-πλαίσιο ή του τµήµατος
της συµφωνίας πλαίσιο, εκτός ΦΠΑ, η οποία θα αποδεσµεύεται ισόποσα και αναλόγως, κατ’ έτος, σε σχέση µε
το χρόνο συνολικής διάρκειας της συµφωνίας-πλαίσιο.
Προκειµένου να υπογραφεί η σύµβαση που βασίζεται
στη συµφωνία-πλαίσιο, ο οικονοµικός φορέας µπορεί να
υποχρεωθεί να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της
σύµβασης αυτής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση β΄.
δ) «Εγγύηση προκαταβολής» στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, ισόποση µε την προκαταβολή. Η
προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόµενη µε το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Όταν, σύµφωνα µε τα
έγγραφα της σύµβασης, προσκοµίζεται και εγγύηση καλής εκτέλεσης, η τελευταία καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Αν από
τα έγγραφα της σύµβασης προβλέπεται µεγαλύτερο ύ-
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ψος προκαταβολής, αυτή λαµβάνεται µε την κατάθεση
από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά µεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής
εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλοµένης προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή
της εγγύησης προκαταβολής πραγµατοποιούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και τους όρους των εγγράφων της σύµβασης. Η προκαταβολή και
η εγγύηση προκαταβολής µπορούν να χορηγούνται τµηµατικά εφόσον τούτο ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιµοποιηθεί
για δαπάνες που δεν σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε το
αντικείµενο της σύµβασης.
2. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν από τους
προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωµάτων που ανακύπτουν ή των ζηµιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό.
3. Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου ή στα κράτη-µέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν,
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή
να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε
γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα
που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.
4. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν
κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς
την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον
φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθµό της
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την
πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ)
τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ηµεροµηνία διενέργειας
του διαγωνισµού, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο
ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από
τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από
απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο

της σχετικής σύµβασης.
5. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που
φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές
προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
6. Για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν ειδικότερα τα εξής:
α) Οι κρατήσεις της παρ. 12 του άρθρου 152 µπορεί να
αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, µερικά
ή ολικά, µε ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις
αυτές περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό
(5%) επί της αξίας των εργασιών που περιλαµβάνονται
στις εγκεκριµένες από την υπηρεσία επιµετρήσεις. Η
µείωση αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, συνοδευόµενη από ειδικό απολογισµό των εργασιών των οποίων έχουν εγκριθεί οι επιµετρήσεις.
β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως αυτή διαµορφώθηκε κατόπιν τροποποιήσεων της σύµβασης, κατά το άρθρο 132, µειώνεται αµέσως µετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής, σε ποσοστό είκοσι
τοις εκατό (20%). Το σύνολο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αµέσως µετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής
και την έγκριση του τελικού λογαριασµού του έργου.
7. Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, µε απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας,
που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του αναδόχου, αποδεσµεύεται µέρος των εγγυήσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 187, ανερχόµενο σε ποσοστό ανάλογο µε την αξία των εργασιών περαιωθέντος και εγκριθέντος σταδίου της σύµβασης. Αν η σύµβαση αφορά την
παροχή υπηρεσίας χωρίς διακεκριµένα στάδια, µπορεί
να ορίζει ότι επιστρέφεται στον ανάδοχο µέρος της εγγύησης, µετά την παρέλευση ορισµένου χρόνου ή την ολοκλήρωση τµήµατος της σύµβασης.
8. Για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και γενικών
υπηρεσιών:
α) οι εγγυήσεις προκαταβολής επιστρέφονται µετά
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αγαθών ή των υπηρεσιών,
β) εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται µετά την αντιµετώπιση,
κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου. Αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι διαιρετά
και η παράδοση γίνεται, σύµφωνα µε την σύµβαση, τµηµατικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσµεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας των αγαθών
ή του τµήµατος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσµευσή τους απαιτείται
προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού
οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και
του εκπρόθεσµου.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Άρθρο 73
Λόγοι αποκλεισµού
(άρθρο 57 παράγραφοι 1 έως 6 της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονοµικό
φορέα από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης όταν αποδεικνύουν, µε την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή µε άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή
των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συµβουλίου της
22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54),
καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο
εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης
σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000
(Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα
µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο
2002/475/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,
για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική
νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄
215 ).

Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον
Διευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου.
2. Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας, εάν η
αναθέτουσα αρχή:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της
χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και
β) µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει
την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρµόζεται όταν ο
οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό
για την καταβολή τους.
3. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να προβλέπει στα έγγραφα της σύµβασης παρέκκλιση:
α) από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό που προβλέπεται
στις παραγράφους 1 και 2 κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και
β) από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό που προβλέπεται
στην παρ. 2, όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί
ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε
το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο
δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το
τελευταίοεδάφιο της παρ. 2, πριν από την εκπνοή της
προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.
4. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να αποκλείουν από
τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης οποιονδήποτε οικονοµικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε κατάλληλα µέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων

52
που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18,
β) εάν ο οικονοµικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια
διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου,
γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες
ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς
φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά
την έννοια του άρθρου 24 δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού
από την πρότερη συµµετοχή των οικονοµικών φορέων
κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
στ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή
επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης
που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,
ζ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας
των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν
είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 79,
η) εάν ο οικονοµικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει
µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,
θ) Εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει, µε τατάλληλα µέσα, ότι ο οικονοµικός φορέας έχει διαπράξει
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν
αµφιβόλω την ακεραιότητά του.
5. Κατά παρέκκλιση από τα οριζόµενα στην περίπτωση
β΄ της παρ. 4, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε µια
εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω
περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή
έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας, στην περίπτωση των καταστάσεων της περίπτωσης β΄ της παρ. 4.
6. Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν
οικονοµικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε
κατά τη διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2.

Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης σύµβασης, οι αναθέτουσες αρχές
µπορούν να αποκλείουν οικονοµικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε µία από τις περιπτώσεις της παρ. 4.
7. Οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας εµπίπτει σε µια
από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 4 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για
να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο
σχετικός λόγος αποκλεισµού. Εάν τα στοιχεία κριθούν
επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται
από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονοµικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσµευθεί να καταβάλει αποζηµίωση για τυχόν
ζηµίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκηµα ή το παράπτωµα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις µε ολοκληρωµένο τρόπο, µέσω ενεργού συνεργασίας µε τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριµένα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, καθώς και µέτρα
σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικηµάτων ή παραπτωµάτων. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του
παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί,
µε τελεσίδικη απόφαση, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν
µπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται
βάσει της παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο του
αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο
κράτος - µέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.
8. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων
κατά την προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται µετά από
σύµφωνη γνώµη της επιτροπής της επόµενης παραγράφου, η οποία εκδίδεται εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την περιέλευση του σχεδίου απόφασης της
αναθέτουσας αρχής στην εν λόγω επιτροπή συνοδευόµενου από όλα τα σχετικά στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσµίας η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης τον εν
λόγω οικονοµικό φορέα. Η απόφαση της αναθέτουσας
αρχής, καθώς και η απόφαση µε την οποία γίνονται δεκτά ένδικα βοηθήµατα κατ΄αυτής, κοινοποιείται στην
Αρχή.
9. Για τις ανάγκες των παραγράφων 7 και 8 συνιστάται
επιτροπή που απαρτίζεται από εκπροσώπους του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, καθώς και του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων. Η ως άνω επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού
η οποία εκδίδεται εντός µηνός από τη δηµοσίευση του
παρόντος και ρυθµίζει τις αναγκαίες λεπτοµέρειες οργάνωσης και λειτουργίας της. Χρέη Προέδρου εκτελεί ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού.
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Άρθρο 74
Αποκλεισµός οικονοµικού φορέα
από δηµόσιες συµβάσεις
(άρθρο 57 παρ. 7 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Αν στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης µίας δηµόσιας
σύµβασης διαπιστωθεί ότι συντρέχει στο πρόσωπο ενός
οικονοµικού φορέα ένας από τους λόγους αποκλεισµού
των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 73 και ο οικονοµικός φορέας δεν λάβει µέτρα για να αποδείξει την αξιοπιστία του, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου
73 µπορεί να επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισµός από
την συµµετοχή σε εν εξελίξει και µελλοντικές διαδικασίες σύναψης συµβάσεων για εύλογο χρονικό διάστηµα.
2. Η περίοδος αποκλεισµού καθορίζεται, σύµφωνα µε
την αρχή της αναλογικότητας, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως τη σοβαρότητα του αδικήµατος ή παραπτώµατος,
τον χρόνο που έχει παρέλθει από τη διάπραξη του αδικήµατος ή παραπτώµατος, τη διάρκειά του, υποτροπή, την
πρόθεση ή τον βαθµό αµέλειας του εκάστοτε οικονοµικού φορέα και τα µέτρα που αυτός λαµβάνει προς αποφυγή διάπραξης παρόµοιων αδικηµάτων ή παραπτωµάτων στο µέλλον. Εάν η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει
καθορισθεί από τελεσίδικη απόφαση, η µέγιστη περίοδος αποκλεισµού δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από
την ηµεροµηνία της καταδίκης µε τελεσίδικη απόφαση
στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1
του άρθρου 73 και τα τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία
του σχετικού γεγονότος στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 73.
3. Ο αποκλεισµός επιβάλλεται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, αρµόδιου για θέµατα καταπολέµησης διαφθοράς, καθώς
και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται
µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση της αναθέτουσας αρχής που διαπιστώνει την συνδροµή των λόγων αποκλεισµού και (α) για τις διαδικασίες που αφορούν σύναψη
δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και παροχής γενικών
υπηρεσιών κατόπιν γνώµης του συλλογικού οργάνου
της παρ. 5 του άρθρου 41, και (β) για διαδικασίες που αφορούν σύναψη δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, κατόπιν γνώµης του αρµόδιου Τεχνικού
Συµβουλίου της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών.
Πριν από την έκδοση της απόφασης περί αποκλεισµού
ορισµένου οικονοµικού φορέα, παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα ακροάσεως.
4. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 κοινοποιείται στην αναθέτουσα αρχή και τον θιγόµενο οικονοµικό φορέα.
5. Ο αποκλεισµός οικονοµικού φορέα από διαδικασίες
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων του παρόντος Βιβλίου,
σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους, επιφέρει
αυτοδίκαια και τον αποκλεισµό του:
α) από µελλοντικές ή εν εξελίξει διαδικασίες σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων και
β) από µελλοντικές ή εν εξελίξει διαδικασίες σύναψης
συµβάσεων έργων, προµηθειών, υπηρεσιών υπό την έννοια του Βιβλίου II (άρθρα 222 έως 338) ή συµβάσεων
παραχώρησης υπό την έννοια των διατάξεων µε τις οποίες εναρµονίζεται η νοµοθεσία στην Οδηγία
2014/23/ΕΕ για ίσο χρονικό διάστηµα.

6. Οι αποφάσεις που εκδίδονται βάσει της παρ. 3 γνωστοποιούνται στην Αρχή, στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και στη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Στην Εθνική Βάση Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσεων τηρείται κατάλογος των αποκλεισθέντων οικονοµικών φορέων, στον οποίο καταχωρούνται
τα στοιχεία και η περίοδος αποκλεισµού εκάστου εξ αυτών, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997
(Α’ 50).
Άρθρο 75
Κριτήρια επιλογής
(άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Τα κριτήρια επιλογής µπορεί να αφορούν:
α) την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας,
β) την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια,
γ) την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα.
Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να επιβάλλουν στους
οικονοµικούς φορείς ως απαιτήσεις συµµετοχής µόνο τα
κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4.
Οι αναθέτουσες αρχές περιορίζουν τις όποιες απαιτήσεις συµµετοχής σε εκείνες που είναι απαραίτητες ώστε
να διασφαλίζεται ότι ο υποψήφιος ή ο προσφέρων διαθέτει τις εκ του νόµου απαιτούµενες προϋποθέσεις, τις
χρηµατοοικονοµικές δυνατότητες, καθώς και τις τεχνικές και επαγγελµατικές ικανότητες για την εκτέλεση της
υπό ανάθεση σύµβασης. Όλες οι απαιτήσεις σχετίζονται
και είναι ανάλογες µε το αντικείµενο της σύµβασης.
2. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση
της επαγγελµατικής δραστηριότητας, οι αναθέτουσες
αρχές µπορούν να απαιτούν από τους οικονοµικούς φορείς να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος - µέλος
εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα
XI του Προσαρτήµατος Α΄ ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα αυτό.
Στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων υπηρεσιών, εφόσον οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ειδική
έγκριση ή να είναι µέλη συγκεκριµένου οργανισµού για
να µπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να τους
ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι µέλη του εν λόγω οργανισµού.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων που εκδίδεται µετά από γνώµη του Τεχνικού
Επιµελητηρίου Ελλάδος ή µε κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, που εκδίδεται µετά από
γνώµη επιτροπής που συστήνουν και στην οποία εκπροσωπούνται τα οικεία επαγγελµατικά επιµελητήρια, προσδιορίζεται το αντικείµενο κάθε κατηγορίας µελέτης του
Παραρτήµατος I του Προσαρτήµατος Γ΄. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η αντιστοιχία κάθε κατηγορίας µελέτης µε το επιστηµονικό πεδίο απασχόλησης των εγγεγραµµένων στο «Μητρώο Μελετητών», καθώς και στο
«Μητρώο Γραφείων Μελετών» του Παραρτήµατος ΧI
του Προσαρτήµατος Α΄, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε γνώµονα την εφαρµογή του Κανονισµού ΕΚ
2195/2002. Με όµοια απόφαση µπορούν να διαιρούνται ή
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ενοποιούνται εν γένει οι παραπάνω κατηγορίες.
3. Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική
επάρκεια, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονοµικοί
φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονοµική και χρηµατοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύµβασης. Για το
σκοπό αυτόν, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονοµικούς φορείς, να έχουν έναν ορισµένο ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών,
συµπεριλαµβανοµένου ορισµένου ελάχιστου κύκλου εργασιών στον τοµέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από
τη σύµβαση. Επίσης, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να
απαιτούν από τους οικονοµικούς φορείς να παρέχουν
πληροφορίες σχετικά µε τους ετήσιους λογαριασµούς,
παρουσιάζοντας την αναλογία, ιδίως, στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Μπορούν επίσης να απαιτούν κατάλληλο επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης έναντι επαγγελµατικών κινδύνων.
Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών που απαιτείται
να έχουν οι οικονοµικοί φορείς δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, εκτός από δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, όπως σχετικά µε
τους ειδικούς κινδύνους που αφορούν τη φύση των έργων, των υπηρεσιών ή τωναγαθών. Η αναθέτουσα αρχή
αναφέρει τους βασικούς λόγους για την απαίτηση αυτή
στα έγγραφα της σύµβασης ή στη χωριστή έκθεση που
προβλέπεται στο άρθρο 341.
Η αναλογία, ενδεικτικά, στοιχείων ενεργητικού και παθητικού µπορεί να λαµβάνεται υπόψη όταν η αναθέτουσα αρχή προσδιορίζει τις µεθόδους και τα κριτήρια της
συνεκτίµησης αυτής στα έγγραφα της σύµβασης. Οι µέθοδοι και τα κριτήρια αυτά χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, αντικειµενικότητα και αποφυγή διακρίσεων.
Όταν µια σύµβαση υποδιαιρείται σε τµήµατα, το παρόν
άρθρο εφαρµόζεται σε σχέση µε κάθε επιµέρους τµήµα.
Εντούτοις, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καθορίζει τον
ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών που πρέπει να έχουν οι
οικονοµικοί φορείς ανά οµάδες τµηµάτων, αν ανατεθούν
στον ανάδοχο περισσότερα τµήµατα που πρέπει να εκτελεστούν ταυτοχρόνως.
Εάν οι συµβάσεις βάσει συµφωνίας-πλαίσιο πρόκειται
να ανατεθούν µετά από προκήρυξη νέου διαγωνισµού, η
µέγιστη απαίτηση ετήσιου κύκλου εργασιών που αναφέρεται στο πέµπτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου υπολογίζεται βάσει του αναµενόµενου µέγιστου µεγέθους των συγκεκριµένων συµβάσεων που θα εκτελεστούν ταυτοχρόνως ή , εάν αυτό δεν είναι γνωστό, βάσει της εκτιµώµενης αξίας της συµφωνίας-πλαίσιο. Στην
περίπτωση δυναµικών συστηµάτων αγορών, η µέγιστη απαίτηση ετήσιου κύκλου εργασιών που αναφέρεται στο
πέµπτο εδάφιο υπολογίζεται βάσει του αναµενόµενου
µέγιστου µεγέθους των συγκεκριµένων συµβάσεων που
πρόκειται να ανατεθούν στο πλαίσιο του εν λόγω συστήµατος.
4. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονοµικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εµπειρία για να εκτελέσουν τη σύµβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας.
Οι αναθέτουσες αρχές µπορεί να απαιτούν ειδικότερα
από τους οικονοµικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εµπειρίας, αποδεικνυόµενο µε κατάλληλες

συστάσεις από συµβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το
παρελθόν. Μια αναθέτουσα αρχή µπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονοµικός φορέας δεν διαθέτει τις απαιτούµενες
επαγγελµατικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι ο οικονοµικός φορέας έχει συγκρουόµενα συµφέροντα που
ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της
σύµβασης.
Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης σύµβασης προµηθειών για τις οποίες απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης
ή εγκατάστασης, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,
η επαγγελµατική ικανότητα των οικονοµικών φορέων να
παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την εγκατάσταση ή τα έργα µπορεί να αξιολογείται βάσει της
τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσµατικότητας, της εµπειρίας και της αξιοπιστίας τους.
5. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τις απαιτούµενες
προϋποθέσεις συµµετοχής που µπορεί να εκφράζονται
ως ελάχιστα επίπεδα ικανότητας, καθώς και τα κατάλληλα αποδεικτικά µέσα, στην προκήρυξη σύµβασης ή στην
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.
Άρθρο 76
Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δηµόσιας
σύµβασης έργου
1. Πέραν των οριζοµένων στην παρ. 2 του άρθρου 75,
ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Στο Μ.Ε.ΕΠ. ή τα νοµαρχιακά µητρώα, εγγράφονται
οικονοµικοί φορείς κατά κατηγορίες ή εξειδικευµένες επιχειρήσεις.
β) Όταν το έργο ανήκει αποκλειστικά σε µια κατηγορία
του Μ.Ε.ΕΠ., δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης έχουν οικονοµικοί φορείς εγγεγραµενοι στην κατηγορία αυτή. Ένα έργο θεωρείται ότι ανήκει
αποκλειστικά σε µια κατηγορία αν ανήκουν στην κατηγορία αυτή πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%) των εργασιών του όλου έργου. Για τον υπολογισµό του ποσοστού αυτού δεν λαµβάνονται υπόψη τα απρόβλεπτα.
γ) Αν το έργο περιλαµβάνει εργασίες διαφόρων κατηγοριών που καµιάς το ποσοστό δεν ξεπερνά το όριο της
προηγούµενης παραγράφου, δικαίωµα συµµετοχής στη
διαδικασία σύναψης της σύµβασης έχουν οικονοµικοί
φορείς εγγεγραµµένοι για όλες τις κατηγορίες του έργου, καθώς και ενώσεις οικονοµικών φορέων που να καλύπτουν τις κατηγορίες αυτές. Κατηγορία µε ποσοστό
εργασιών λιγότερο του δέκα τοις εκατό (10%) δεν λαµβάνεται υπόψη, µπορούν όµως τα έγγραφα της σύµβασης να ορίσουν διαφορετικά.
δ) Αν το έργο περιλαµβάνει αποκλειστικά αντικείµενο
εξειδικευµένων οικονοµικών φορέων του Μ.Ε.ΕΠ., δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης
έχουν οικονοµικοί φορείς εγγεγραµµένοι στην αντίστοιχη κατηγορία και εξειδικευµένοι οικονοµικοί φορείς, αν
υπάρχουν, σε αντίστοιχες τάξεις. Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης β΄ εφαρµόζονται και στην περίπτωση αυτή.
ε) Σε περίπτωση συµµετοχής ένωσης οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτής, πρέπει να είναι εγγεγραµµένα
στην κατηγορία του έργου που δηµοπρατείται ή, αν το
έργο περιλαµβάνει εργασίες περισσότερων κατηγοριών,
τουλάχιστον σε µία από τις κατηγορίες του έργου που
δηµοπρατείται.
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2. Πέραν των οριζοµένων στις παρ. 4 και 5 του άρθρου
75, ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις ειδικών έργων των
οποίων η κατασκευή απαιτείται να πραγµατοποιηθεί από
εξειδικευµένους οικονοµικούς φορείς, µπορεί στα έγγραφα της σύµβασης να ορίζονται πρόσθετες απαιτήσεις για τη συµµετοχή τους στη διαδικασία. Κατόπιν αιτήµατος της αναθέτουσας αρχής, µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από γνώµη του Τµήµατος Κατασκευών του Συµβουλίου
Δηµόσιων Έργων της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών,
µπορεί να προστίθενται στη διακήρυξη επιπλέον όροι, όταν τούτο ενδείκνυται από το είδος ή την πολυπλοκότητα του προς ανάθεση έργου.
3. Πέραν των οριζοµένων στις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 75, ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, ισχύουν συµπληρωµατικά τα ακόλουθα:
α) Αν το έργο ανήκει σε µια κατηγορία του Μ.Ε.ΕΠ. κατά την παράγραφο 1 περίπτωση β΄, η τάξη, στην οποία
πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι οι οικονοµικοί φορείς,
προσδιορίζεται από την εκτιµώµενη αξία της σύµβασης.
Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου τα ποσοστά των απρόβλεπτων δαπανών (απρόβλεπτα), όπως αυτά καθορίζονται στην περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 156, λαµβάνονται υποχρεωτικά υπόψη. Αν το έργο
ανήκει σε περισσότερες κατηγορίες του Μ.Ε.ΕΠ. κατά
την παράγραφο 1 περίπτωση γ΄, η τάξη για κάθε κατηγορία, στην οποία πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι οι οικονοµικοί φορείς, προσδιορίζεται από το αντίστοιχο µέρος
της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Τα πιο πάνω εφαρµόζονται ανάλογα και για τις εξειδικευµένες επιχειρήσεις.
β) Ενώσεις οικονοµικών φορέων εγγεγραµµένων στην
ίδια τάξη και κατηγορία έργου του Μ.Ε.ΕΠ. µέχρι και την
πέµπτη τάξη, επιτρέπεται να αναλάβουν έργα εκτιµώµενης αξίας µεγαλύτερης από το ανώτατο όριο της τάξης
τους µέχρι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της διαφοράς µεταξύ του ανώτατου ορίου της τάξης τους και του
ανώτατου ορίου της επόµενης τάξης, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον δύο από τους οικονοµικούς φορείς
αυτούς συµµετέχουν στην κατανοµή της κατασκευής
του έργου ή στα κέρδη και τις ζηµίες της ένωσης, µε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) ο καθένας.
Όταν η ένωση αποτελείται από οικονοµικούς φορείς εγγεγραµµένους στην έκτη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. για την ίδια
κατηγορία εργασιών, το ανώτατο όριο της εκτιµώµενης
αξίας των έργων που επιτρέπεται να αναλάβει η ένωση
διαµορφώνεται στα εξήντα εκατοµµύρια (60.000.000)
ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσοστό συµµετοχής
του καθενός στα κέρδη και τις ζηµίες, ανέρχεται τουλάχιστον σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Τα όρια της παραγράφου αυτής µπορεί να επανακαθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων, λαµβανοµένου υπόψη του δείκτη αναθεώρησης
των τιµών των δηµοσίων έργων, όπως καθορίζεται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Άρθρο 77
Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δηµόσιας
σύµβασης µελέτης ή παροχής τεχνικών
και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών
1. Πέραν των οριζοµένων στην παρ. 2 του άρθρου 75,
ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις µελετών και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρε-

σιών, ισχύουν συµπληρωµατικά τα ακόλουθα:
α) Στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο Γραφείων
Μελετών, εγγράφονται οικονοµικοί φορείς κατά τάξεις
και κατηγορίες,
β) στις διαδικασίες για την ανάθεση σύµβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών για τις οποίες δεν τηρούνται
µητρώα, η συµµετοχή επιτρέπεται σε οικονοµικούς φορείς, πιστοποιηµένους από αναγνωρισµένο οργανισµό
πιστοποίησης, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα
της σύµβασης,
γ) σε περίπτωση συµµετοχής ένωσης οικονοµικών φορέων και αν η υπό ανάθεση µελέτη ανήκει σε µία κατηγορία, όλα τα µέλη της ένωσης πρέπει να είναι εγγεγραµµένα σε αυτήν την κατηγορία,
δ) σε περίπτωση συµµετοχής ένωσης οικονοµικών φορέων και αν η υπό ανάθεση µελέτη ανήκει σε περισσότερες κατηγορίες, τουλάχιστον ένα εκ των µελών της ένωσης πρέπει να είναι εγγεγραµµένο σε κάθε µία από αυτές.
2. Πέραν των οριζοµένων στις παρ. 4 και 5 του άρθρου
75, ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, ισχύουν συµπληρωµατικά τα ακόλουθα:
α) τα ελάχιστα επίπεδα τεχνικής καταλληλότητας και
γενικής εµπειρίας καθορίζονται ανά κατηγορία µελέτης,
µε βάση τις προεκτιµώµενες αµοιβές για το σύνολο των
σταδίων της αντίστοιχης κατηγορίας µελέτης,
β) αν για την εκπόνηση της µελέτης ή την παροχή της
υπηρεσίας απαιτείται αυξηµένη εµπειρία, µπορεί, ύστερα
από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου, να απαιτείται µε τα έγγραφα της σύµβασης η συµµετοχή οικονοµικών φορέων εγγεγραµµένων σε τάξη ανώτερη από αυτήν που προκύπτει µε βάση την προεκτιµώµενη αµοιβή
της µελέτης,
γ) αν σε κάποιες κατηγορίες µελετών υφίσταται αποδεδειγµένα µικρός αριθµός εγγεγραµµένων µελετητών
ή εταιρειών µελετών της απαιτούµενης τάξης, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, ύστερα από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου, να επιτρέψει να συµµετέχουν µελετητές ή εταιρείες µελετών της αµέσως κατώτερης τάξης
κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης,
δ) για τη συµµετοχή τους στη διαδικασία σύναψης
σύµβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών επίβλεψης έργου, οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν εµπειρία
από την κατασκευή ή επίβλεψη έργων της αντίστοιχης
κατηγορίας, µε το έργο, του οποίου η επίβλεψη αποτελεί
αντικείµενο της υπό ανάθεσης σύµβασης. Η απαιτούµενη εµπειρία, ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης, πρέπει να βρίσκεται σε αναλογία µε τις ιδιαιτερότητες του
προς επίβλεψη έργου και να καλύπτεται, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης, από την οµάδα επίβλεψης, στην οποία επιτρέπεται να συµµετέχει
µηχανικός µε αποδεδειγµένη εµπειρία σε κατασκευή έργων της αντίστοιχης, µε το προς επίβλεψη έργο, κατηγορίας, η οποία µπορεί να προκύπτει είτε από σχετικά πιστοποιητικά και έγγραφα είτε από την εγγραφή του στην
αντίστοιχη κατηγορία έργου του Μ.Ε.Κ.,
ε) στη διαδικασία σύναψης συµφωνίας-πλαίσιο µπορούν να λάβουν µέρος οικονοµικοί φορείς εγγεγραµµένοι σε όλες τις τάξεις πτυχίου, κάθε κατηγορίας µελετών της περίπτωσης (15) της παρ. 3 του άρθρου 2, µεταξύ της τάξης πτυχίου που προσδιορίζεται από το µέσο
µέγεθος προεκτιµώµενης αµοιβής των επί µέρους συµβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν, όπως εκτιµάται α-
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πό την αναθέτουσα αρχή και το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) της συνολικής προεκτιµώµενης αµοιβής της
συµφωνίας πλαισίου.
3. Στις περιπτώσεις του άρθρου 50, οι υποβαλλόµενες
µελέτες πρέπει να έχουν εκπονηθεί από µελετητές οι οποίοι διαθέτουν τα νόµιµα προσόντα, κατά τον παρόντα,
λοιπές διατάξεις σχετικές µε όρους άσκησης του επαγγέλµατος του µελετητή και τα έγγραφα της σύµβασης.

τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονοµικών φορέων, όπως αναφέρεται στην παρ.
2 του άρθρου 19, από έναν από τους συµµετέχοντες
στην ένωση αυτή.
3. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στις διαδικασίες
σύναψης συµβάσεων µελετών και παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών κάτω των ορίων.

Άρθρο 78
Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων
(άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 5
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας που προβλέπονται στην παρ. 3
του άρθρου 75 και τα κριτήρια σχετικά µε την τεχνική και
επαγγελµατική ικανότητα που προβλέπονται στην παρ. 4
του άρθρου 75, ένας οικονοµικός φορέας µπορεί, κατά
περίπτωση και για συγκεκριµένη σύµβαση, να στηρίζεται
στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής
φύσης των δεσµών του µε αυτούς.
Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ ή µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες.
Αν ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους
πόρους, ιδίως, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύµφωνα µε τα άρθρα
79, 80 και 81, αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων
προτίθεται να στηριχθεί ο οικονοµικός φορέας, πληρούν
τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι
αποκλεισµού, σύµφωνα µε τα άρθρα 73 και 74. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονοµικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο
επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 1 και 2. του άρθρου 73 και του
άρθρου 74. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να απαιτήσει από
τον οικονοµικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον
οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού της παρ. 4 του
άρθρου 73 και του άρθρου 74.
Όταν ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια,
η αναθέτουσα αρχή µπορεί να απαιτεί ο οικονοµικός φορέας και αυτοί οι φορείς να είναι από κοινού υπεύθυνοι
για την εκτέλεση της σύµβασης.
Υπό τους ιδίους όρους, µία ένωση οικονοµικών φορέων, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 19, µπορεί
να στηρίζεται στις ικανότητες των συµµετεχόντων στην
ένωση ή άλλων φορέων.
2. Στην περίπτωση συµβάσεων έργων ή συµβάσεων υπηρεσιών ή στην περίπτωση εργασιών τοποθέτησης και
εγκατάστασης στο πλαίσιο σύµβασης προµηθειών, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να απαιτούν την εκτέλεση
ορισµένων κρίσιµων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο

Άρθρο 79
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης
(άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Κατά την υποβολή αιτήσεων συµµετοχής ή κατά την
υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων άνω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές
δέχονται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελείται από ενηµερωµένη υπεύθυνη
δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν
καθοριστεί, σύµφωνα µε τα άρθρα 75, 76 και 77
γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειµενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε το
άρθρο 84.
Όταν ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε το άρθρο 78, το ΕΕΕΣ
περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά
τους φορείς αυτούς. Το ΕΕΕΣ αποτελείται από επίσηµη
δήλωση του οικονοµικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος αποκλεισµού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό
κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή. Το ΕΕΕΣ προσδιορίζει τη δηµόσια αρχή ή το τρίτο µέρος που
είναι υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και περιλαµβάνει επίσηµη δήλωση ότι ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά.
Όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε βάση δεδοµένων, σύµφωνα µε την παρ. 6, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης
τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριµένο
σκοπό, όπως την ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδοµένων, τυχόν δεδοµένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, την απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.
Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να χρησιµοποιήσουν
εκ νέου ΕΕΕΣ το οποίο έχει ήδη χρησιµοποιηθεί σε
προηγούµενη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης,
εφόσον επιβεβαιώνουν ότι οι πληροφορίες του εγγράφου εξακολουθούν να είναι αληθείς.
2. Κατά την υποβολή αιτήσεων συµµετοχής ή κατά την
υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές
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δέχονται ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση του ν.
1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω
οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν
καθοριστεί, σύµφωνα µε τα άρθρα 75, 76 και 77,
γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειµενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε το
άρθρο 84 και
δ) εφόσον η εκτιµώµενη αξία της υπό ανάθεσης σύµβασης υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ
εκτός ΦΠΑ, ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (Α` 30).
Τα δεύτερο έως πέµπτο εδάφια της παραγράφου 1 εφαρµόζονται αναλόγως και στις διαδικασίες σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων κάτω των ορίων.
3. Για τις συµβάσεις άνω των ορίων, το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της
5ης Ιανουαρίου 2016, και παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική µορφή.
4. Για τις συµβάσεις κάτω των ορίων, η Αρχή, σύµφωνα
µε την παρ. 5 του άρθρου 53, µπορεί να εκδίδει αντίστοιχο τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, όπου απαιτείται, κατά τις διατάξεις του παρόντος. Μέχρι την
έκδοση του τυποποιηµένου εντύπου του προηγούµενου
εδαφίου, γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του
άρθρου 8 του ν. 1599/1986.
5. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή
ορισµένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Πριν από την ανάθεση της σύµβασης, η αναθέτουσα
αρχή, εξαιρουµένων των συµβάσεων που βασίζονται σε
συµφωνίες-πλαίσιο, όταν οι συµβάσεις αυτές συνάπτονται δυνάµει της παρ. 4 του άρθρου 39 ή της περίπτωσης
α΄ της παρ. 5 του άρθρου 39, απαιτεί από τον προσφέροντα, στον οποίο έχει αποφασίσει να αναθέσει τη σύµβαση να υποβάλει ενηµερωµένα τα σχετικά δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα άρθρα 79, και κατά περίπτωση το άρθρο 80. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, σύµφωνα
µε τα άρθρα 80 και 82.
6. Κατά παρέκκλιση της παρ. 5, οι οικονοµικοί φορείς
δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε
κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν,
όπως εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής.
Κατά παρέκκλιση της παρ. 5, οι οικονοµικοί φορείς δεν
υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η α-

ναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση ή συνάψει τη συµφωνία-πλαίσιο, διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.
Για τον σκοπό του πρώτου εδαφίου, η Γενική Δ/νση
Μεταρρυθµιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και οι αρµόδιοι φορείς τήρησης των
βάσεων δεδοµένων, διασφαλίζουν ότι οι βάσεις δεδοµένων, οι οποίες περιέχουν σχετικές πληροφορίες για τους
οικονοµικούς φορείς και µπορούν να χρησιµοποιούνται
από τις αναθέτουσες αρχές, µπορούν επίσης να χρησιµοποιούνται υπό τις ίδιους όρους από τις αναθέτουσες
αρχές άλλων κρατών-µελών.
7. Η Γενική Δ/νση Μεταρρυθµιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διαθέτει και ενηµερώνει στο e-Certis πλήρη κατάλογο των βάσεων δεδοµένων, οι οποίες περιλαµβάνουν σχετικές πληροφορίες
για τους οικονοµικούς φορείς και µπορούν να χρησιµοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές άλλων κρατών µελών. Κατόπιν αιτήσεως, η εν λόγω Γενική Διεύθυνση κοινοποιεί στα λοιπά κράτη-µέλη και στην Αρχή κάθε πληροφορία που αφορά τις βάσεις δεδοµένων του παρόντος
άρθρου.
Άρθρο 80
Αποδεικτικά µέσα
(άρθρο 60 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να απαιτούν τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και τα λοιπά αποδεικτικά µέσα που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 4 και 5 και
στο Παράρτηµα XII του Προσαρτήµατος Α΄, ως απόδειξη
της µη ύπαρξης λόγων αποκλεισµού, όπως αναφέρονται
στα άρθρα 73 και 74 και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής, σύµφωνα µε τα άρθρα 75 και 76.
Οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν αποδεικτικά µέσα, πλην εκείνων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και
στο άρθρο 82. Όσον αφορά το άρθρο 78, οι οικονοµικοί
φορείς µπορούν να στηρίζονται σε οποιοδήποτε κατάλληλο µέσο προκειµένου να αποδείξουν στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχουν τους αναγκαίους πόρους στη διάθεσή τους.
2. Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονοµικός φορέας δεν εµπίπτει σε καµία
από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73:
α) για την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, την προσκόµιση αποσπάσµατος του σχετικού µητρώου, όπως
του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή
της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται
αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του
ως άνω αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73,
β) για τις παραγράφους 2 και 4 περίπτωση β΄ του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια
αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας,
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περι-
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πτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφος 1και 2 και
στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73, το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται
αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου
4 του άρθρου 73. Οι επίσηµες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιµες µέσω του επιγραµµικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81.
3. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2
του άρθρου 75, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού µητρώου
του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄, µε το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό
και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα και στα άρθρα 76 και 77, κατά περίπτωση. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλµατος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
4. Η οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια του
οικονοµικού φορέα µπορεί, κατά κανόνα, να αποδεικνύεται µε ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του Παραρτήµατος XII του Προσαρτήµατος Α΄. Εάν ο οικονοµικός φορέας, για βάσιµο
λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, µπορεί να αποδεικνύει
την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική του επάρκεια µε
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο.
5. Η τεχνική ικανότητα των οικονοµικών φορέων µπορεί να αποδεικνύεται µε έναν ή περισσότερους από τους
τρόπους που αναφέρονται στο Μέρος II του Παραρτήµατος XII του Προσαρτήµατος Α΄, ανάλογα µε τη φύση,
την ποσότητα ή τη σπουδαιότητα και τη χρήση των έργων, των αγαθών ή των υπηρεσιών.
6. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν
κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που
συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 19.
7. Εφόσον ζητηθεί, η Αρχή θέτει στη διάθεση άλλων
κρατών µελών κάθε πληροφορία σχετικά µε τους λόγους αποκλεισµού που παρατίθενται στα άρθρα 73 και
74, την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας και τις χρηµατοοικονοµικές και τεχνικές ικανότητες των προσφερόντων που αναφέρονται
στα άρθρα 75, 76 και 77, καθώς και κάθε πληροφορία
σχετικά µε τα αποδεικτικά µέσα που αναφέρονται στο
παρόν άρθρο.
8. Σε περίπτωση διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή/και φύλαξης,
για την απόδειξη της αθέτησης των υποχρεώσεων στους
τοµείς του κοινωνικοασφαλιστικού και του εργατικού δι-

καίου της παραγράφου 2 του άρθρου 18, σύµφωνα µε
την παράγραφο 4 περίπτωση α΄ του άρθρου 73, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, κατ’ ελάχιστον, να εφαρµόσει
τα οριζόµενα στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παρ. 2 του
άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄115).
9. Τα αποδεικτικά έγγραφα του παρόντος άρθρου και
του Παραρτήµατος XII του Προσαρτήµατος Α΄, µπορεί
να εξειδικεύονται στις στα πρότυπα έγγραφα σύµβασης
που εκδίδει η Αρχή, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου
53.
10. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984
(Α΄188). Στα έγγραφα της σύµβασης του άρθρου 53 µπορεί να ορίζεται ότι ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και
άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς
να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική.
Άρθρο 81
Επιγραµµικό αποθετήριο πιστοποιητικών (e-Certis)
(άρθρο 61 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Με σκοπό τη διευκόλυνση της διασυνοριακής υποβολής προσφορών, η Αρχή µεριµνά για τη διαρκή επικαιροποίηση των πληροφοριών ως προς τα πιστοποιητικά
και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που εισάγονται στο σύστηµα e-Certis της Επιτροπής.
2. Οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν στο e-Certis
και απαιτούν κατά κύριο λόγο είδη πιστοποιητικών ή
µορφές αποδεικτικών εγγράφων που καλύπτονται από
το e-Certis.
Άρθρο 82
Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
(άρθρο 62 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές, εάν απαιτούν την προσκόµιση πιστοποιητικών εκδιδόµενων από ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας
συµµορφώνεται µε ορισµένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας
για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, παραπέµπουν σε συστήµατα διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη
σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευµένους οργανισµούς. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν ισοδύναµα πιστοποιητικά
από οργανισµούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - µέλη. Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναµα µέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να
αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών
προθεσµιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται
ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας
αποδεικνύει ότι τα προτεινόµενα µέτρα διασφάλισης
ποιότητας πληρούν τα απαιτούµενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
2. Εάν οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν την υποβολή
πιστοποιητικών εκδιδοµένων από ανεξάρτητους οργανισµούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας
συµµορφώνεται µε συγκεκριµένα συστήµατα ή πρότυπα
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όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέµπουν στο σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ένωσης ή σε άλλα συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύµφωνα
µε το άρθρο 45 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1221/2009 ή
σε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόµενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα που έχουν εκδοθεί από διαπιστευµένους οργανισµούς. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν ισοδύναµα πιστοποιητικά από οργανισµούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - µέλη.
Όταν ο οικονοµικός φορέας τεκµηριωµένα δεν έχει
πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσµιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται επίσης άλλα αποδεικτικά µέσα µέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό
την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας αποδεικνύει ότι τα συγκεκριµένα µέτρα είναι ισοδύναµα µε εκείνα που απαιτούνται βάσει του εφαρµοστέου συστήµατος ή του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης.
3. Εφόσον της ζητηθεί, η Αρχή θέτει στη διάθεση άλλων κρατών µελών, σύµφωνα µε το άρθρο 343, κάθε
πληροφορία σχετικά µε τα έγγραφα που προσκοµίζονται
ως στοιχεία αποδεικτικά της συµµόρφωσης µε ποιοτικά
και περιβαλλοντικά πρότυπα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.
Άρθρο 83
Επίσηµοι κατάλογοι εγκεκριµένων
οικονοµικών φορέων και πιστοποίηση
από οργανισµούς δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
(άρθρο 64 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Η λειτουργία όλων των επίσηµων καταλόγων εγκεκριµένων εργοληπτών, προµηθευτών ή παρόχων υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των µελετητών, που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή/και η πιστοποίηση από οργανισµούς πιστοποίησης
που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του
Προσαρτήµατος Α΄, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Η Αρχή ανακοινώνει στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη - µέλη τη διεύθυνση του οργανισµού πιστοποίησης ή
του οργανισµού που είναι υπεύθυνος για τους επίσηµους καταλόγους, στον οποίο αποστέλλονται οι αιτήσεις.
2. Οι προϋποθέσεις εγγραφής στους επίσηµους καταλόγους εγκεκριµένων εργοληπτών, προµηθευτών ή παρόχων υπηρεσιών, καθώς και οι προϋποθέσεις που αφορούν την έκδοση πιστοποιητικών από οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος
VII του Προσαρτήµατος Α΄, προσαρµόζονται στις διατάξεις των άρθρων 73 έως 83. Αιτήσεις εγγραφής µπορούν
να υποβάλλονται και από οικονοµικούς φορείς, οι οποίοι
ανήκουν σε ένωση και επικαλούνται πόρους, που τους
διαθέτουν άλλοι συµµετέχοντες σε αυτήν, σύµφωνα µε
το άρθρο 78. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εν λόγω οικονοµικοί φορείς αποδεικνύουν στην αρχή που συντάσσει
τον επίσηµο κατάλογο ότι θα έχουν στη διάθεσή τους
αυτούς τους πόρους καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του πι-

στοποιητικού, που πιστοποιεί την εγγραφή τους στον επίσηµο κατάλογο και ότι οι εν λόγω συµµετέχοντες στην
ένωση συνεχίζουν να πληρούν, κατά το ίδιο διάστηµα,
τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο
επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό που επικαλούνται οι φορείς αυτοί για την εγγραφή τους.
3. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε
επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό µπορούν, για την εκάστοτε σύµβαση, να προσκοµίζουν στις
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
4. Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης,
συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
5. Η εγγραφή και κατάταξη στα Μ.Ε.Ε.Π., Μητρώο Μελετητών και Μητρώο Γραφείων Μελετών, και η κατοχή αντίστοιχου πτυχίου αποτελεί τεκµήριο τεχνικής καταλληλότητας γενικής εµπειρίας στην καλούµενη τάξη και
κατηγορία του αντίστοιχου Μητρώου.
6. Οι πληροφορίες που µπορούν να συναχθούν από
την εγγραφή σε επίσηµους καταλόγους ή από την πιστοποίηση δεν τίθενται υπό αµφισβήτηση χωρίς αιτιολόγηση. Όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, µπορεί να ζητείται πρόσθετο πιστοποιητικό από κάθε εγγεγραµµένο
οικονοµικό φορέα, όποτε πρόκειται να ανατεθεί µια σύµβαση.
Οι αναθέτουσες αρχές εφαρµόζουν την παράγραφο 3
και το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου µόνον προς όφελος των οικονοµικών φορέων
που είναι εγκατεστηµένοι στο κράτος-µέλος το οποίο έχει καταρτίσει τον επίσηµο κατάλογο.
7. Οι απαιτήσεις προσκόµισης αποδείξεων για τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, που καλύπτονται από τον επίσηµο κατάλογο ή το πιστοποιητικό, είναι σύµφωνες µε
τo άρθρo 80, και, ανάλογα µε την περίπτωση, µε το άρθρο 82. Για την εγγραφή των οικονοµικών φορέων άλλων κρατών µελών σε επίσηµο κατάλογο ή για την πιστοποίησή τους, δεν απαιτούνται άλλες αποδείξεις ή δηλώσεις, πλην εκείνων που ζητούνται από τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα.
Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να ζητούν, ανά πάσα
στιγµή, την εγγραφή τους σε επίσηµο κατάλογο ή την
έκδοση πιστοποιητικού. Ενηµερώνονται, σε ευλόγως σύντοµο χρονικό διάστηµα, για την απόφαση της αρχής
που συντάσσει τον επίσηµο κατάλογο ή του αρµόδιου
οργανισµού πιστοποίησης.
8. Η εν λόγω εγγραφή ή πιστοποίηση δεν επιβάλλεται
στους οικονοµικούς φορείς άλλων κρατών µελών προκειµένου να συµµετάσχουν σε δηµόσια σύµβαση. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν τα ισοδύναµα πιστοποιητικά που εκδίδονται από οργανισµούς εγκατεστηµένους σε άλλα κράτη-µέλη. Αποδέχονται, επίσης, και άλλα ισοδύναµα αποδεικτικά µέσα.
9. Εφόσον ζητηθεί, η Αρχή θέτει στη διάθεση άλλων
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κρατών µελών κάθε πληροφορία σχετικά µε τα έγγραφα
που προσκοµίζονται ως απόδειξη ότι οι οικονοµικοί φορείς πληρούν τις απαιτήσεις εγγραφής στον επίσηµο κατάλογο εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή ως απόδειξη ότι οι οικονοµικοί φορείς από άλλο κράτος-µέλος διαθέτουν ισοδύναµη πιστοποίηση.
10. Με προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται µετά από πρόταση των κατά περίπτωση αρµοδίων Υπουργών,
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων, ρυθµίζονται θέµατα για την κατάρτιση και λειτουργία επίσηµων καταλόγων εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων, ιδίως δε η αρµόδια υπηρεσία
τήρησής τους, οι ειδικότερες προϋποθέσεις, τα κριτήρια
και οι διατυπώσεις εγγραφής και κατάταξης των οικονοµικών φορέων σε αυτούς, συµπεριλαµβανοµένων των αναγκαίων δικαιολογητικών, η διαδικασία τήρησης και ενηµέρωσής τους και οι περιπτώσεις διαγραφής από αυτούς, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας τους είτε συνολικά είτε ανά κλάδο ή κατηγορία, η διαλειτουργικότητα
των ηλεκτρονικών καταλόγων µε άλλα πληροφοριακά
συστήµατα, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέµα.
ΕΝΟΤΗΤΑ 6
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ
Άρθρο 84
Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων
τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων που θα κληθούν
να συµµετάσχουν
(άρθρο 65 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Στις κλειστές διαδικασίες, στις ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, στις διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και στις συµπράξεις καινοτοµίας, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να περιορίζουν τον αριθµό
των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων, οι οποίοι θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να
συµµετάσχουν στον διάλογο, υπό τον όρο ότι υπάρχει,
σύµφωνα µε την παράγραφο 2, ο ελάχιστος αριθµός υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια.
2. Οι αναθέτουσες αρχές προσδιορίζουν, στην προκήρυξη σύµβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κανόνες ή
κριτήρια τα οποία προτίθενται να χρησιµοποιήσουν, τον
ελάχιστο αριθµό υποψηφίων που σκοπεύουν να καλέσουν και, όπου ενδείκνυται, τον µέγιστο αριθµό αυτών.
Στην κλειστή διαδικασία, ο ελάχιστος αριθµός υποψηφίων είναι πέντε. Στην ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση, στη διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου
και στη σύµπραξη καινοτοµίας, ο ελάχιστος αριθµός υποψηφίων είναι τρείς. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθµός των
υποψηφίων που καλούνται πρέπει να είναι επαρκής, ώστε να εξασφαλίζεται πραγµατικός ανταγωνισµός.
Οι αναθέτουσες αρχές καλούν αριθµό υποψηφίων τουλάχιστον ίσο προς τον ελάχιστο αριθµό υποψηφίων.
Στην περίπτωση όµως, όπου ο αριθµός των υποψηφίων
που πληρούν τα κριτήρια επιλογής και τα ελάχιστα επίπεδα ικανότητας της παρ. 5 του άρθρου 75 είναι µικρότερος από τον ελάχιστο αριθµό, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να συνεχίζει τη διαδικασία, καλώντας τους υποψηφίους που διαθέτουν τις απαιτούµενες ικανότητες. Στο
πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή δεν

περιλαµβάνει άλλους οικονοµικούς φορείς που δεν υπέβαλαν αίτηση συµµετοχής ή υποψηφίους που δεν πληρούν τις απαιτούµενες ικανότητες.
Άρθρο 85
Περιορισµός του αριθµού των προσφορών
και των λύσεων
(άρθρο 66 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
Όταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της δυνατότητας περιορισµού του αριθµού των προς διαπραγµάτευση προσφορών, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο
6 του άρθρου 29 ή των προς συζήτηση λύσεων, κατά τα
οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 30, πραγµατοποιούν αυτόν τον περιορισµό µε την εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης που αναφέρονται στα έγγραφα της
σύµβασης. Στην τελική φάση, ο αριθµός αυτός πρέπει να
επιτρέπει τη διασφάλιση συνθηκών πραγµατικού ανταγωνισµού, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθµός προσφορών, λύσεων ή προεπιλεγµένων υποψηφίων.
ΕΝΟΤΗΤΑ 7
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 86
Κριτήρια ανάθεσης των συµβάσεων
(άρθρο 67 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων νόµου ή
διοικητικών πράξεων σχετικά µε την τιµή ορισµένων αγαθών ή την αµοιβή ορισµένων υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές βασίζουν την ανάθεση των δηµόσιων συµβάσεων στην πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά.
2. H πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζεται βάσει της τιµής ή του κόστους, µε χρήση προσέγγισης κόστους-αποτελεσµατικότητας, όπως της κοστολόγησης του κύκλου ζωής, σύµφωνα µε το άρθρο 87
και µπορεί να περιλαµβάνει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιµής, η οποία εκτιµάται βάσει κριτηρίων, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, ποιοτικών, περιβαλλοντικών ή/και κοινωνικών πτυχών που συνδέονται µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης δηµόσιας σύµβασης. Στα κριτήρια αυτά µπορούν να περιλαµβάνονται, ιδίως:
α) η ποιότητα, περιλαµβανοµένης της τεχνικής αξίας,
τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, η προσβασιµότητα, ο σχεδιασµός για όλους τους χρήστες, τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και καινοτόµα χαρακτηριστικά
και η εµπορία και οι σχετικοί όροι,
β) η οργάνωση, τα προσόντα και η εµπειρία του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύµβασης, στην περίπτωση που η ποιότητα του διατεθέντος
προσωπικού µπορεί να έχει σηµαντική επίδραση στο επίπεδο εκτέλεσης της σύµβασης,
γ) η εξυπηρέτηση µετά την πώληση και η τεχνική υποστήριξη,
δ) οι όροι παράδοσης, όπως η ηµεροµηνία παράδοσης,
η διαδικασία και η προθεσµία παράδοσης ή η προθεσµία
ολοκλήρωσης ή περαίωσης,
ε) η παροχή της εγγύησης της παραγράφου 2 του άρθρου 72,
στ) η προσαύξηση του προβλεπόµενου στα έγγραφα
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της σύµβασης χρόνου εγγύησης,
3. Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά, κατά την προηγούµενη παράγραφο, εξειδικεύονται ιδίως σε:
α) απασχόληση εργαζοµένων που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού κατά την έννοια της παρ. 4
του άρθρου 1 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216), για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών πριν τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα σε διαδικασία ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης,
β) διευκόλυνση της κοινωνικής ή/και εργασιακής ένταξης ατόµων που προέρχονται από ευπαθείς οµάδες του
πληθυσµού,
γ) καταπολέµηση των διακρίσεων ή/και
δ) προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών.
4. Στα κριτήρια της παραγράφου 2 στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης εκπόνησης µελέτης µπορούν
να περιλαµβάνονται επιπλέον και ιδίως:
α) ο βαθµός κατανόησης του αντικειµένου και των
στόχων της προς εκπόνηση µελέτης όπως προκύπτει από την τεχνική έκθεση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 94, µε εντοπισµό των θεµάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία κατά την εκπόνηση της µελέτης,
β) η πληρότητα και αξιοπιστία της µεθοδολογίας εκπόνησης της µελέτης, βάσει των στοιχείων των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 94, δηλαδή
συγκεκριµένα: ο βαθµός κάλυψης των απαιτήσεων της
προς εκπόνηση µελέτης από δραστηριότητες που παρουσιάζει ο οικονοµικός φορέας, ο βαθµός επάρκειας
των ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της
µελέτης, περιλαµβανοµένων και των ενεργειών του συντονιστή, καθώς και η τεκµηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόµενου χρονοδιαγράµµατος, σε συνδυασµό µε τη στελέχωση της οµάδας
µελέτης και τα παρεχόµενα στοιχεία από τα οποία διασφαλίζεται ότι οι οικονοµικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους, για να εκτελέσουν τη
σύµβαση σε κατάλληλο ποιοτικό επίπεδο,
γ) η οργάνωση του οικονοµικού φορέα, βάσει των
στοιχείων των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 94 και συγκεκριµένα: η σαφήνεια στον καθορισµό
των καθηκόντων της οµάδας και η επάρκεια της προτεινόµενης οµάδας µελέτης σε σχέση µε τη δοµή του οργανογράµµατος και ο βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας µελέτης,
δ) η ευκολία κατασκευής της τεχνικής λύσης και η εκτίµηση της δαπάνης του έργου, που περιλαµβάνει τη
δαπάνη κατασκευής του έργου και την ετήσια δαπάνη
λειτουργίας και συντήρησης κατά τη διάρκεια ζωής του
έργου εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης περιλαµβάνονται συγκεκριµένοι παράµετροι υπολογισµού της δαπάνης λειτουργίας και συντήρησης, όπως προκύπτουν από την τεχνική έκθεση της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του
άρθρου 94.
5. Στα κριτήρια της παραγράφου 2 στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσιών, µπορούν να περιλαµβάνονται επιπλέον και ιδίως η ορθότητα
αντίληψης από τον οικονοµικό φορέα του αντικειµένου
και των απαιτήσεων της σύµβασης, η επιτυχής επισήµανση προβληµάτων κατά την υλοποίηση και η διαµόρφωση κατάλληλων προτάσεων για την επίλυσή τους, η
επαρκής ανάλυση - εξειδίκευση της καταλληλότητας και

αποτελεσµατικότητας της µεθοδολογίας υλοποίησης και
των απαραίτητων εργαλείων υποστήριξης της εφαρµογής της, καθώς και η αποτελεσµατική επικοινωνία του οικονοµικού φορέα µε την αναθέτουσα αρχή, κατά το στάδιο της εκτέλεσης της σύµβασης, ο αποτελεσµατικός
προσδιορισµός - τεκµηρίωση των κρίσιµων παραγόντων
επιτυχίας και παρουσίαση εναλλακτικών τρόπων διασφάλισης τους, η ορθολογική ανάλυση του αντικειµένου
της σύµβασης σε ενότητες εργασιών και σύνδεσή τους
µε τα ελάχιστα απαιτούµενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραµµα που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές αυτού, η πληρότητα - επάρκεια του καθορισµού των
περιεχοµένων των προσφεροµένων παραδοτέων και
τεκµηρίωση της διασφάλισης εφαρµοσιµότητας των λύσεων που προτείνονται, η καταλληλότητα του µοντέλου
οργάνωσης της παροχής των υπηρεσιών, η επάρκεια και
σαφήνεια κατανοµής αρµοδιοτήτων στα µέλη της Οµάδας Έργου, τα επίπεδα διοίκησης.
6. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης εκπόνησης µελετών (πλήρους µελέτης ή επιµέρους σταδίων
αυτής), οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να χρησιµοποιούν την τιµή ή το κόστος ως µοναδικό κριτήριο ανάθεσης
µόνο εφόσον συντρέχει µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, και κατόπιν γνώµης του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου της αναθέτουσας αρχής:
α) όταν δεν απαιτούνται τεχνικά στοιχεία άλλα, πέραν
των ήδη περιεχοµένων στο Φάκελο Δηµόσιας Σύµβασης,
όπως κατά κύριο λόγο στις περιπτώσεις τοπογραφικών
µελετών ή γεωτεχνικών ερευνών ή
β) όταν περιέχονται στο Φάκελο Δηµόσιας Σύµβασης
επαρκή τεχνικά στοιχεία, ιδίως εγκεκριµένες µελέτες
προηγούµενων σταδίων και είναι σε ισχύ εκδοθείσα
Α.Ε.Π.Ο. ή
γ) όταν πρόκειται για µελέτη µικρού ή απλού έργου ή
έργου χωρίς αβεβαιότητες ως προς την τεχνική λύση ή
δ) όταν πρόκειται περί µελετών που, κατά τις ισχύουσες προδιαγραφές, εκπονούνται σε ένα στάδιο και των
οποίων η έγκριση δεν προϋποθέτει κανενός είδους αδειοδότηση ή θεσµοθετηµένη διαδικασία δηµόσιας διαβούλευσης, όπως ιδίως των τοπογραφικών, κυκλοφοριακών
και οικονοµικών.
7. Το στοιχείο του κόστους µπορεί επίσης να λαµβάνει
τη µορφή σταθερής τιµής ή κόστους βάσει του οποίου οι
οικονοµικοί φορείς θα ανταγωνίζονται αποκλειστικά και
µόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων.
8. Τα κριτήρια ανάθεσης θεωρούνται ότι συνδέονται µε
το αντικείµενο της δηµόσιας σύµβασης, εφόσον συνδέονται µε τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της σύµβασης σε σχέση µε οποιαδήποτε πτυχή της και σε οποιοδήποτε από τα στάδια του
κύκλου ζωής της, περιλαµβανοµένων και των παραγόντων που εµπλέκονται:
α) στη συγκεκριµένη διαδικασία παραγωγής, διάθεσης
ή εµπορίας των εν λόγω έργων, αγαθών ή υπηρεσιών ή
β) στη συγκεκριµένη διαδικασία άλλου σταδίου του κύκλου ζωής της, έστω και αν οι εν λόγω παράγοντες δεν
αποτελούν µέρος της υλικής υπόστασής της.
9. Τα κριτήρια ανάθεσης δεν έχουν ως αποτέλεσµα
την παροχή απεριόριστης ελευθερίας επιλογής στην εν
λόγω αναθέτουσα αρχή. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσµατικού ανταγωνισµού και συνοδεύονται από
προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσµατική επα-
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λήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους
προσφέροντες, προκειµένου να αξιολογείται ο βαθµός
συµµόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αµφιβολίες, οι αναθέτουσες αρχές επαληθεύουν αποτελεσµατικά την ακρίβεια των πληροφοριών και
αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες.
10. Η αναθέτουσα αρχή διευκρινίζει στα έγγραφα της
σύµβασης την σχετική στάθµιση που προσδίδει σε καθένα από τα κριτήρια που έχουν επιλεγεί για τον προσδιορισµό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη
προσφοράς, εκτός εάν αυτό καθορίζεται µόνο βάσει της
τιµής. Η στάθµιση αυτή µπορεί να εκφράζεται µε την
πρόβλεψη περιθωρίου διακύµανσης µε το κατάλληλο µέγιστο εύρος. Εάν δεν είναι δυνατή η στάθµιση για αντικειµενικούς λόγους, η αναθέτουσα αρχή επισηµαίνει τα
κριτήρια µε φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας.
11. Το άθροισµα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των Οµάδων κριτηρίων αξιολόγησης ανέρχεται σε
κάθε περίπτωση σε 100. Η βαθµολόγηση και κατάταξη
των προσφορών γίνεται, σύµφωνα µε τον τύπο:
U = σ1.Κ1 +σ2 .Κ2+ ..+σν .Κν
όπου:
«σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει σ1+σ2+..σν=1.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθµολογείται αυτόνοµα
µε βάση τα στοιχεία της προσφοράς. Η βαθµολόγηση
πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογηµένη και να
περιλαµβάνει υποχρεωτικά, εκτός από τη βαθµολογία,
και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο. Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η
προσφορά έχει συγκεντρώσει το µεγαλύτερο αριθµό
στο U».
12. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης εκπόνησης µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, oι οικονοµικές προσφορές βαθµολογούνται σε εκατονταβάθµια κλίµακα και
η βαθµολογία ΒΟΠι της κάθε οικονοµικής προσφοράς
ΟΠι ισούται µε το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης
ως εξής:
ΒΟΠι = 100 x (1-ΟΠι/ΠΑ),
όπου ΠΑ: είναι η προεκτιµώµενη αµοιβή.
13. Στις διαδικασίες συναψης δηµοσίων συµβάσεων
προµηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, η βαθµολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς. Η βαθµολογία είναι 100 βαθµοί για τις
περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι
των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η συνολική βαθµολογία όπως προκύπτει από τον τύπο της παρ. 11 κυµαίνεται από 100 έως
120 βαθµούς. Όταν η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά
βάσει της τιµής και οι οικονοµικοί φορείς έχουν υποχρέωση υποβολής οικονοµικών προσφορών τότε πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το µικρότερο λόγο της συγκριτικής τιµής της προσφοράς προς τη βαθµολογία της. Συγκριτική τιµή προσφοράς είναι η τιµή που υπολογίζεται
λαµβάνοντας υπόψη την τιµή της προσφοράς και, εφόσον προβλέπεται από τη διακήρυξη, το κόστος. Η αναθέτουσα αρχή καθορίζει µε σαφήνεια στη διακήρυξη τον ακριβή τρόπο υπολογισµού της συγκριτικής τιµής προσφοράς (π.χ. µε µαθηµατικό τύπο).

14. Αν κριτήριο ανάθεσης έχει οριστεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιµής κατά το παρόν άρθρο και
η διαδικασία σύναψης της σύµβασης διενεργείται από
ΚΑΑ, τα κριτήρια, οι οµάδες στις οποίες αυτά κατατάσσονται, καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας αυτών εγκρίνονται από την ΚΑΑ.
15. Για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί να ορίζεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν µπορούν να χρησιµοποιούν την τιµή ή το
κόστος ως µοναδικό κριτήριο ανάθεσης, ή µπορεί να περιορίζεται η χρήση τους σε ορισµένες κατηγορίες αναθετουσών αρχών ή ορισµένα είδη συµβάσεων. Στις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών, παροχής τεχνικών
και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, µπορεί
να εκδίδονται εγκύκλιοι του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά µε την στάθµιση των επιµέρους κριτηρίων ανάθεσης, τους συντελεστές βαρύτητας
των κριτηρίων ανάθεσης που σχετίζονται µε την τεχνική
προσφορά, ανά κατηγορία έργου και µελέτης και ανά εκτιµώµενη αξία σύµβασης. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί
να αποκλίνει από τα οριζόµενα στις ανωτέρω εγκυκλίους, έπειτα από σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου τεχνικού
συµβουλίου.
16. Στις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και παροχής
γενικών υπηρεσιών µπορεί να εκδίδονται εγκύκλιοι του
Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού σχετικά µε τη στάθµιση των επιµέρους κριτηρίων ανάθεσης,
τους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων ανάθεσης
που σχετίζονται µε την τεχνική προσφορά, ανά κατηγορία και εκτιµώµενη αξία σύµβασης. Η αναθέτουσα αρχή
µπορεί να αποκλίνει από τα οριζόµενα στις ανωτέρω εγκυκλίους, έπειτα από σύµφωνη γνώµη του συλλογικού
οργάνου της παραγράρου 5 του άρθρου 41.
Άρθρο 87
Κοστολόγηση του κύκλου ζωής
(άρθρο 68 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Η κοστολόγηση του κύκλου ζωής καλύπτει, στο
βαθµό που αρµόζει, ένα µέρος ή το σύνολο των ακόλουθων ειδών κόστους κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος, µιας υπηρεσίας ή ενός έργου:
α) κόστος που βαρύνει την αναθέτουσα αρχή ή άλλους
χρήστες, όπως:
αα) το κόστος που σχετίζεται µε την απόκτηση,
ββ) το κόστος χρήσης, όπως για την κατανάλωση ενέργειας και άλλων πόρων / πηγών,
γγ) το κόστος συντήρησης,
δδ) το κόστος τέλους του κύκλου ζωής, όπως το κόστος συλλογής και ανακύκλωσης,
β) το κόστος που οφείλεται σε εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες που συνδέονται µε το προϊόν, την
υπηρεσία ή το έργο στη διάρκεια του κύκλου ζωής τους,
εφόσον η οικονοµική αξία τους µπορεί να προσδιοριστεί
και να επαληθευτεί· στο κόστος αυτό µπορεί να περιλαµβάνεται το κόστος εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου
και άλλων εκποµπών ρύπων, καθώς και το κόστος για το
µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής.
2. Όταν η αναθέτουσα αρχή αποτιµά το κόστος χρησιµοποιώντας προσέγγιση κοστολόγησης του κύκλου ζω-
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ής, αναφέρει στα έγγραφα της σύµβασης τα δεδοµένα
που πρέπει να υποβάλουν οι προσφέροντες και τη µέθοδο που θα χρησιµοποιήσει για την κοστολόγηση του κύκλου ζωής βάσει των εν λόγω δεδοµένων.
Η µέθοδος που χρησιµοποιείται για την αποτίµηση του
κόστους, το οποίο οφείλεται σε εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες, οφείλει να πληροί το σύνολο των
ακόλουθων προϋποθέσεων:
α) βασίζεται σε κριτήρια που µπορούν να επαληθευτούν µε αντικειµενικό τρόπο και δεν εισάγουν διακρίσεις. Συγκεκριµένα, όταν αυτή δεν έχει εκπονηθεί για επαναλαµβανόµενη ή συνεχή χρήση, δεν συνεπάγεται αδικαιολόγητα ευνοϊκή ή δυσµενή µεταχείριση ορισµένων
οικονοµικών φορέων,
β) είναι προσιτή σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη,
γ) τα απαιτούµενα δεδοµένα µπορεί να παρασχεθούν
µετά από εύλογη προσπάθεια από τους οικονοµικούς
φορείς που επιδεικνύουν τη µέση δυνατή επιµέλεια, περιλαµβανοµένων των φορέων τρίτων χωρών που είναι
µέρη της ΣΔΣ ή άλλων διεθνών συµφωνιών που δεσµεύουν την Ένωση.
3. Σε περιπτώσεις όπου µε νοµοθετική πράξη της Ένωσης έχει καταστεί υποχρεωτική µια κοινή µέθοδος υπολογισµού του κόστους του κύκλου ζωής, η εν λόγω κοινή µέθοδος εφαρµόζεται για την αξιολόγηση του κόστους κύκλου ζωής.
Κατάλογος των εν λόγω νοµοθετικών διατάξεων και,
όπου κριθεί απαραίτητο, των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων µε τις οποίες αυτές συµπληρώνονται, περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα XIII του Προσαρτήµατος Α΄.
4. Για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, µπορεί να καθορίζονται, µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων τα κριτήρια της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2, οι τρόποι
προσδιορισµού και µέτρησης του κόστους του κύκλου
ζωής των έργων/µελετών/υπηρεσιών, καθώς και κάθε
άλλο αναγκαίο θέµα.
5. Για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και λοιπών
υπηρεσιών, µπορεί να καθορίζονται, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, τα κριτήρια της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2, οι τρόποι
προσδιορισµού και µέτρησης του κόστους του κύκλου
ζωής των αγαθών/υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα.
Άρθρο 88
Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές
(άρθρο 69 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές
σε σχέση µε τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονοµικούς φορείς
να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά
ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση
της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής.
2. Οι εξηγήσεις που αναφέρονται στην παράγραφος
1µπορεί να αφορούν ιδίως:
α) τα οικονοµικά χαρακτηριστικά της µεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής ή των παρεχόµενων υπηρεσιών,
β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την πα-

ροχή των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών ή την
εκτέλεση του έργου,
γ) την πρωτοτυπία του έργου, των αγαθών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα,
δ) τη συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 89,
ε) τη συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου
131,
στ) το ενδεχόµενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης
στον προσφέροντα, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 89.
3. Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί τις παρεχόµενες
πληροφορίες, σε συνεννόηση µε τον προσφέροντα.
Μπορεί να απορρίψει την προσφορά µόνο εάν τα παρεχόµενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό
το χαµηλό επίπεδο της τιµής ή του κόστους που προτείνεται, λαµβανοµένων υπόψη των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι αναθέτουσες αρχές απορρίπτουν την προσφορά, εάν διαπιστώσουν ότι η προσφορά είναι ασυνήθιστα χαµηλή, διότι δεν συµµορφώνεται
µε τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 18.
4. Εάν η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει ότι µια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαµηλή λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά µπορεί
να απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτό τον λόγο, µόνο
µετά από διαβούλευση µε τον προσφέροντα και εφόσον
αυτός δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς
προθεσµίας, την οποία ορίζει η αναθέτουσα αρχή, ότι η
εν λόγω ενίσχυση είναι σύµφωνη µε την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, ενηµερώνει σχετικώς την Επιτροπή.
5. Εφόσον ζητηθεί, η Αρχή θέτει στη διάθεση άλλων
κρατών µελών, στο πλαίσιο διοικητικής συνεργασίας, κάθε πληροφορία που η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της όπως
νόµους, κανονισµούς, συλλογικές συµβάσεις καθολικής
ισχύος ή εθνικά τεχνικά πρότυπα— σχετικά µε τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που προσκοµίζονται σε σχέση
µε τις λεπτοµέρειες που αναφέρονται στην παράγραφο
2.
6. Στις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών, παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, µπορεί να εκδίδονται εγκύκλιοι του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων για την εξειδίκευση των
όρων χαρακτηρισµού µίας οικονοµικής προσφοράς ως ασυνήθιστα χαµηλής ανά κατηγορία έργου και µελέτης
και ανά εκτιµώµενη αξία σύµβασης και για την εκτίµηση
των παρεχόµενων κατά τα ανωτέρω εξηγήσεων. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποκλίνει από τα οριζόµενα
στις ανωτέρω εγκυκλίους, έπειτα από σύµφωνη γνώµη
του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου.
Άρθρο 89
Δικαιολογητικά σχετικά µε τις ασυνήθιστα
χαµηλές προσφορές
1. Για την απόδειξη ότι η χορηγηθείσα κρατική ενίσχυση είναι σύµφωνη µε την εσωτερική αγορά, κατά την έννοια του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ, σύµφωνα µε την παρ. 4
του άρθρου 88, ο προσφέρων προσκοµίζει, εντός της τεθείσας προθεσµίας, ιδίως και κατά περίπτωση τα κατωτέρω έγγραφα:
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α) σε περιπτώσεις χορήγησης ενίσχυσης στο πλαίσιο
του Κανονισµού de minimis (ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας), την κανονιστική πράξη του µέτρου ενίσχυσης και
την ατοµική πράξη έγκρισης χορήγησης της ενίσχυσης
όταν προβλέπεται η έκδοσή της,
β) στις λοιπές περιπτώσεις: αα) δηµοσίευση στην
Ε.Ε.Ε.Ε. είτε της εγκριτικής του µέτρου ενίσχυσης απόφασης της Επιτροπής είτε του συνοπτικού δελτίου πληροφοριών του µέτρου ενίσχυσης και ββ) την κανονιστική
πράξη του µέτρου ενίσχυσης και την ατοµική πράξη έγκρισης χορήγησης της ενίσχυσης όταν προβλέπεται η
έκδοσή της.
2. Για την απόδειξη της συµµόρφωσης προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18, σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 88, ο προσφέρων
προσκοµίζει, εντός της τεθείσας προθεσµίας, τα παρακάτω:
α) αναφορά στη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (ΣΣΕ),
στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι, και
β) δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτουν οι νόµιµες αποδοχές των εργαζοµένων και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές τους.
Άρθρο 90
Ισότιµες και ισοδύναµες προσφορές
1. Αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή.
Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον
ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων
που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται
ενώπιον του αρµοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων.
2. Αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψή προσφορά και δεν προσδιορίζεται
αποκλειστικά βάσει της τιµής, ισοδύναµες θεωρούνται οι
προσφορές µε την ίδια συνολική τελική βαθµολογία µεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων.
3. Στην περίπτωση της παρ. 2, στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου ή µελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών,
η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθµίας και ως προς την τεχνική προσφορά η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ
των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναµες
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρµοδίου
γνωµοδοτικού συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών
των οικονοµικών φορέων.
4. Στην περίπτωση της παρ. 2, στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών ή γενικών υπηρεσιών στα έγγραφα της σύµβασης ορίζεται ότι η ανάθεση
γίνεται είτε στην προσφορά µε την µεγαλύτερη βαθµολογία τεχνικής προσφοράς είτε στην προσφορά µε τη
χαµηλότερη τιµή, ανάλογα µε την βαρύτητα του κάθε
κριτηρίου, όπως αυτή προκύπτει από την ποσοστιαία αναλογία µεταξύ τους στα έγγραφα της σύµβασης. Αν οι
ισοδύναµες προσφορές έχουν την ίδια τιµή ή την ίδια
βαθµολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναµες προσφορές.
Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρµοδίου γνωµοδοτικού

συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων.
Άρθρο 91
Λόγοι απόρριψης προσφορών
1. Η αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του
ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102
έως 104 ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων
όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως
οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης.
β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή
σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή
διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και
τη συµπλήρωση της, σύµφωνα µε το άρθρο 102.
γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης
προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 102.
δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, αν τέτοια δεν
επιτρέπεται ή, αν επιτρέπεται, δεν πληροί τις ελάχιστες
απαιτήσεις των εγγράφων της σύµβασης.
ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές εκτός αν
επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς. Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 του
άρθρου 73, και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών
φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε
ως µέλη ενώσεων.
στ) Προσφορά υπό αίρεση.
ζ) Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου, µελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστηµονικών υπηρεσιών: στην περίπτωση του πέµπτου
εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 95
και στην περίπτωση του πέµπτου εδαφίου της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου
95.
η) Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών ή γενικών υπηρεσιών, προσφορά η οποία θέτει
όρο αναπροσαρµογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από
τα έγγραφα της σύµβασης ή, εφόσον στα έγγραφα της
σύµβασης προβλέπεται η κατάθεση δειγµάτων, η µη προσήκουσα κατάθεση τους.
2. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται αναλόγως στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων συµµετοχής στην κλειστή διαδικασία, τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, στην ανταγωνιστική διαδικασία µε
διαπραγµάτευση ή στη σύµπραξη καινοτοµίας.
ΕΝΟΤΗΤΑ 7
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Άρθρο 92
Περιεχόµενο προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής
1. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης, που
δεν διενεργούνται µε ηλεκτρονικά µέσα, οι προσφορές
και αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευ-
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κρινώς:
α) η λέξη Προσφορά ήΑίτηση συµµετοχής,
β) η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής,
γ) ο τίτλος της σύµβασης,
δ) η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής),
ε) τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα.
2. Στην ανοικτή διαδικασία οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα:
α) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη
«Δικαιολογητικά Συµµετοχής» κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 93,
β) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη
«Τεχνική Προσφορά», εφόσον απαιτείται από τα έγγραφα της σύµβασης, ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία
της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 94 για τις
συµβάσεις που αφορά το άρθρο αυτό και τα προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά
συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις και
γ) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη
«Οικονοµική Προσφορά», εφόσον απαιτείται από τα έγγραφα της σύµβασης, ο οποίος περιέχει τα οικονοµικά
στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο
95 για τις συµβάσεις που αφορά το άρθρο αυτό και τα
προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης.
Όταν το κριτήριο ανάθεσης της πλέον συµφέρουσας
από οικονοµική άποψη προσφοράς προσδιορίζεται βάσει
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιµής, οι οικονοµικοί
φορείς υποβάλλουν και φάκελο τεχνικής προσφοράς και
φάκελο οικονοµικής προσφοράς.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν
επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 1.
3. Στην κλειστή διαδικασία, στην ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση, στον ανταγωνιστικό διάλογο
και στη σύµπραξη καινοτοµίας οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την αίτηση συµµετοχής τους µόνο τον
φάκελο του άρθρου 93, εκτός από την εγγύηση συµµετοχής. Οι λοιποί φάκελοι της παρ. 2 και η εγγύηση συµµετοχής υποβάλλονται µε την προσφορά τους.
4. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συµµετοχής και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν.
1497/1984 (Α΄ 188). Στα έγγραφα της σύµβασης του άρθρου 53µπορεί να ορίζεται ότι ενηµερωτικά και τεχνικά
φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή µη - µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη
γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην
ελληνική.
5. Ειδικά κατά τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή/και φύλαξης
και ανεξάρτητα από το είδος της διαδικασίας που επιλέγεται από την αναθέτουσα αρχή:
α) η αναθέτουσα αρχή, ζητά από τους οικονοµικούς
φορείς να αναφέρουν υποχρεωτικά στα έγγραφα της
σύµβασης, στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τις
πληροφορίες/στοιχεία των σηµείων α΄ έως στ΄ της παρ.
1 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 και

β) οι υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται, µε
ποινή αποκλεισµού, στην προσφορά τους να περιλαµβάνουν τις πληροφορίες/στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 68
του ν. 3863/2010.
6. Στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων
που διενεργούνται µε ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα µε τα
άρθρα 22 και 36 όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε (υπο)φακέλους (κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο ηλεκτρονικό σύστηµα), σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 36.
Άρθρο 93
Περιεχόµενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συµµετοχής»
Ο ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη
«Δικαιολογητικά Συµµετοχής» περιέχει:
α) στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης άνω
των ορίων, το ΕΕΕΣ του άρθρου 79 και την εγγύηση συµµετοχής, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 72 και
β) στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω
των ορίων:
αα) υπεύθυνη δήλωση κατά τα προβλεπόµενα στην
παρ. 2 του άρθρου 79,
ββ) εγγύηση συµµετοχής, κατά τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 72,
γγ) τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νοµικού προσώπου και
δδ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπο τους.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των περιπτώσεων α΄ και β΄, για κάθε
οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.
Άρθρο 94
Περιεχόµενο φακέλου «Τεχνική Προσφορά»
1. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου, στην περίπτωση που εφαρµόζεται το άρθρο 50 και
το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, ο ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος,
µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τουλάχιστον οριστική µελέτη όλων των απαραίτητων έργων.
2. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης µελετών, αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιµής, ο ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» περιέχει ιδίως:
α) τεχνική έκθεση για τη συγκεκριµένη µελέτη, στηριζόµενη στα υπάρχοντα στοιχεία του Φακέλου Δηµόσιας
Σύµβασης, µε επισήµανση των προβληµάτων και εισήγηση του τρόπου επίλυσής τους,
β) πρόταση µεθοδολογίας, που περιλαµβάνει περιγραφή του γενικού προγράµµατος εκπόνησης της µελέτης,
δηλαδή τις απαιτούµενες επιµέρους δραστηριότητες,
την αλληλουχία των σταδίων ή φάσεων της κύριας και
των υποστηρικτικών µελετών (όταν πρόκειται για σύνθετη µελέτη) την αλληλοτροφοδότηση των µελετών µε δεδοµένα, τον καθορισµό σηµείων ελέγχου και απαιτούµενων ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της
µελέτης,

66
γ) χρονοδιάγραµµα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική
αλληλουχία των δραστηριοτήτων της περίπτωσης β΄,
λαµβανοµένου υπόψη του συνολικού χρόνου, όπως προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης,
δ) οργανόγραµµα και έκθεση τεκµηρίωσης καθηκόντων και κατανοµής εργασιών του συντονιστή και της οµάδας µελέτης, όπου παρουσιάζεται η κατανοµή ευθυνών µεταξύ των µελών της και στοιχεία για την αποτελεσµατικότητα της δράσης κάθε µέλους της οµάδας µελέτης σε αντίστοιχες ευθύνες µε αυτές που αναλαµβάνει
στην οµάδα µελέτης και το βαθµό επιτυχίας της, λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων των περιπτώσεων β΄ και
γ΄, και
ε) στοιχεία για τη συνοχή της οµάδας µελέτης, από τα
οποία να προκύπτει η δυνατότητα καλής συνεργασίας
για την απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή εκπόνηση
της µελέτης. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης παροχής τεχνικών και λοιπών επιστηµονικών υπηρεσιών, τα περιεχόµενα του φακέλου «Τεχνική Προσφορά»
ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης, λαµβάνοντας υπόψη τα αναφερόµενα στην παρούσα παράγραφο µε κατάλληλη προσαρµογή.
3. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης µελετών, και εφόσον τυγχάνει εφαρµογής το άρθρο 51, ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιλαµβάνει ιδίως, επιπλέον των αναφεροµένων στην παρ. 2, και τεχνική έκθεση
µε τεχνική πρόταση-λύση, που περιλαµβάνει την εκτίµηση του γενικού και ειδικού αντικειµένου της µελέτης, µε
ανάλυση των επιµέρους ζητηµάτων, διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων, τεκµηρίωση των αντιστοίχων προτάσεων, καθώς και το κόστος υλοποίησης και λειτουργίας. Με
απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ή µε κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού µπορεί να εξειδικεύονται οι απαιτήσεις
των υποβλητέων στοιχείων µε τις τεχνικές εκθέσεις.
4. Στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών
και γενικών υπηρεσιών ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά
που τεκµηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της σύµβασης.
Άρθρο 95
Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονοµικών προσφορών
1. Η οικονοµική προσφορά (προσφερόµενη τιµή) δίδεται σε ευρώ.
2. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ορίσει στα έγγραφα
της σύµβασης ότι οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται, σύµφωνα µε τα παρακάτω:
α) αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, οι οικονοµικοί φορείς προσφέρουν επιµέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε οµάδα τιµών οµοειδών εργασιών του
τιµολογίου και του προϋπολογισµού, εκφραζόµενα σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (%), ιδίως όταν είναι µεγάλο το πλήθος των τιµών µονάδας, µε τις οποίες θα καταρτισθεί η σύµβαση. Οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται, αριθµητικώς και ολογράφως, υποχρεωτικά
επί του εντύπου που χορηγεί η αναθέτουσα αρχή. Τα επιµέρους ποσοστά έκπτωσης πρέπει να βρίσκονται σε ο-

µαλή σχέση µεταξύ τους. Οµαλή είναι η προσφορά όταν
κανένα επιµέρους ποσοστό έκπτωσης (Ει) δεν είναι µικρότερο από 1,10Εµ-10% ούτε µεγαλύτερο από 0,90Εµ
+ 10%. Προσφορά που έχει αποκλίσεις από τα όρια αυτά
είναι απαράδεκτη. Είναι δυνατόν, σε κάποια ή κάποιες οµάδες εργασιών η προσφερόµενη έκπτωση να είναι µηδενική, εφόσον τηρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις οµαλότητας ή
β) αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται µε ελεύθερη συµπλήρωση ανοιχτού τιµολογίου, ιδίως όταν οι ποσότητες των εργασιών έχουν προµετρηθεί χωρίς κίνδυνο
συµβατικών σφαλµάτων και δεν αναµένονται κατασκευαστικές αποκλίσεις. Στους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς χορηγούνται από την αναθέτουσα αρχή, σε
ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή, σύµφωνα µε το σχετικό υπόδειγµα που συµπεριλαµβάνεται στα έγγραφα της σύµβασης:
αα) τιµολόγιο όµοιο µε το τιµολόγιο της υπηρεσίας,
στο οποίο όµως οι τιµές είναι ασυµπλήρωτες και
ββ) προϋπολογισµός, όµοιος µε τον προϋπολογισµό
δηµοπράτησης (εκτιµώµενη αξία σύµβασης) της αναθέτουσας αρχής στον οποίο όµως οι τιµές µονάδας, τα γινόµενα και τα αθροίσµατα είναι ασυµπλήρωτα.
Το κονδύλιο για απρόβλεπτες δαπάνες, σύµφωνα µε
την περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 156, συµπληρώνεται από την υπηρεσία. Οι οικονοµικοί φορείς προσφέρουν τιµές, συµπληρώνοντας ηλεκτρονικά ή έντυπα
το ασυµπλήρωτο τιµολόγιο και προϋπολογισµό µε τις
προσφερόµενες από αυτούς τιµές χωρίς όµως καµία δέσµευση οµαλότητας. Συµπληρώνουν επίσης τα γινόµενα
των ποσοτήτων επί τις τιµές, τα επιµέρους και το γενικό
άθροισµα, το ποσό για γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε. και Ο.Ε.) βάσει του αναγραφόµενου ποσοστού,
αν προβλέπεται χωριστά και το συνολικό άθροισµα του
προϋπολογισµού προσφοράς. Όλες οι τιµές στο τιµολόγιο συµπληρώνονται ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου. Αριθµητική µόνο αναγραφή τιµής στο τιµολόγιο
δεν λαµβάνεται υπόψη. Η έκπτωση αποτελεί το λόγο
του προϋπολογισµού προσφοράς µε τον προϋπολογισµό
(εκτιµώµενη αξίας σύµβασης) της υπηρεσίας, χωρίς να
λαµβάνεται υπόψη το κονδύλιο για απρόβλεπτα (τεκµαρτή έκπτωση) ή
γ) σε περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου 1 του
άρθρου 50, η οικονοµική προσφορά δίδεται αποκλειστικά
κατ’ αποκοπή για ολόκληρο το έργο ή για τµήµατα του
έργου. Οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί η αναθέτουσα
αρχή ή βάσει υποδείγµατος που περιλαµβάνεται ως Παράρτηµα στα έγγραφα της σύµβασης. Με τα έγγραφα
της σύµβασης µπορεί να ζητείται και ανάλυση της κατ΄
αποκοπήν προσφοράς από το οικονοµικό φορέα, προκειµένου να διαπιστωθούν και να αποτιµηθούν διαφοροποιήσεις που ενδεχόµενα θα προκύψουν, κατά το στάδιο
της εκτέλεσης. Στην περίπτωση αυτή η ανάλυση της κατ’
αποκοπήν προσφοράς επισυνάπτεται στη σύµβαση ή
δ) σε περίπτωση εφαρµογής της παρ. 2 του άρθρου 50,
η οικονοµική προσφορά δίδεται ως ποσοστό εξ αδιαιρέτου του ακινήτου και αντίστοιχων διηρηµένων ιδιοκτησιών (αντιπαροχή) ή
ε) σε περίπτωση εφαρµογής της παρ. 3 του άρθρου 50,
η οικονοµική προσφορά περιλαµβάνει και άλλα ανταλλάγµατα, εκτός από πλήρη χρηµατική καταβολή ή αντι-
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παροχή ακινήτων, έναντι της κατασκευής και πιθανόν
της λειτουργίας και συντήρησης του έργου (µερική ή ολική αυτοχρηµατοδότηση).
Οι ανωτέρω περιπτώσεις, εκτός από την περίπτωση
γ΄, µπορούν να εφαρµοστούν σε συνδυασµό µεταξύ
τους στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης του ίδιου έργου, εφόσον η καθεµία αναφέρεται σε διαφορετικό αυτοτελές τµήµα του έργου.
3. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης µελετών, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ορίσει στα έγγραφα
της σύµβασης ότι οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται ως εξής: οι συµµετέχοντες υποβάλουν έντυπο οικονοµικής προσφοράς στο οποίο αναγράφουν την προσφερόµενη τιµή ανά κατηγορία µελέτης και τη συνολική τιµή για την εκτέλεση της σύµβασης.
Η οικονοµική προσφορά συντίθεται για κάθε επί µέρους
κατηγορία µελέτης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 53. Περιλαµβάνει, εκτός από τις αµοιβές για την εκπόνηση των µελετών, τις αµοιβές για τον προγραµµατισµό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των αναγκαίων ερευνητικών εργασιών πάσης φύσεως, καθώς επίσης και των εργασιών
/µελετών, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην περίπτωση
δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 53.
4. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ορίσει στα έγγραφα της σύµβασης ότι οι συµµετέχοντες υποβάλλουν
έντυπο οικονοµικής προσφοράς, στο οποίο αναγράφουν
την προσφερόµενη τιµή ανά κατηγορία υπηρεσιών και τη
συνολική τιµή για την εκτέλεση της σύµβασης.
5. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα:
α) η τιµή του προς προµήθεια υλικού ή της παρεχόµενης υπηρεσίας δίνεται ανά µονάδα, όπως καθορίζεται
στα έγγραφα της σύµβασης. Στην τιµή περιλαµβάνονται
οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού ή της παρεχόµενης υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης,
β) στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 53, όταν από τα έγγραφα της σύµβασης προβλέπεται αναπροσαρµογή τιµών, τότε η οικονοµική προσφορά
υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ποσοστό έκπτωσης επί της
τιµής της εκτιµώµενης αξίας του υλικού ή της παροχής
υπηρεσίας.
6. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής, η
τελευταία µπορεί να προκύπτει κατά την προσφερόµενη
έκπτωση επί τοις εκατό στην τιµή του είδους, βάσει τιµών αναφοράς, όπως αυτές προσδιορίζονται από την
κείµενη νοµοθεσία.
Άρθρο 96
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
ή αιτήσεων συµµετοχής
1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος σε διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης, πρέπει να υποβάλλουν, επί
αποδείξει, προσφορά ή αίτηση συµµετοχής, εντός της
προθεσµίας που ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.

2. Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε από τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του παρόντος µέσα.
3. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρµόδιο όργανο προ της
εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύµβασης ή την πρόσκληση για την αποσφράγιση.
4. Η έναρξη υποβολής των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στο αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, µισή ώρα πριν από
την ώρα λήξης. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και
µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών
φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από
τον πρόεδρο του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου, µε
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την
κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή
αίτηση συµµετοχής.
5. Προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. Στην κλειστή
διαδικασία, προσφορά που υποβάλλεται από προσφέροντα που δεν προσκλήθηκε προς τούτο, επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί.
6. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συµµετοχής υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από το
νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.
7. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο.
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται
η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε
µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Άρθρο 97
Χρόνος ισχύος προσφορών
1. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από
αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2. Σε περίπτωση αιτήµατος για παράταση της ισχύος
της προσφοράς, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72, για τους οικονοµικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και
τους δεσµεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα.
3. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, οι προσφορές ισχύουν
και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για χρονικό
διάστηµα που ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης και ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε έξι (6) µήνες, µέσα στο οποίο πρέπει να συναφθεί η σύµβαση. Όταν στο διαγωνισµό υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές, ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε δέκα (10) µήνες.
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Ειδικότερα, στους διαγωνισµούς που υπόκεινται στον
προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ως άνω χρόνος ισχύος των προσφορών προσαυξάνεται κατά τρεις (3) επιπλέον µήνες αντίστοιχα.
Στις περιπτώσεις των συµβάσεων του άρθρου 50, ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται στα έγγραφα της
σύµβασης.
4. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, οι προσφορές
ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για
διάστηµα που ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης και
δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες από
την επόµενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.
Η παράταση της ισχύος της προσφοράς µπορεί να λαµβάνει χώρα κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο
µε την προβλεπόµενη από τα έγγραφα της σύµβασης
αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά τη λήξη
και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα
αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον,
οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο
του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές
τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς.
ΕΝΟΤΗΤΑ 8
ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Άρθρο 98
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
και αιτήσεων συµµετοχής
στις δηµόσιες συµβάσεις έργων
1. Τα στάδια στην ανοικτή διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, όταν οι εν λόγω διαδικασίες
δεν διενεργούνται µε ηλεκτρονικό τρόπο, έχουν ως εξής:
α) Στην ανοικτή διαδικασία η καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στα έγγραφα της
σύµβασης, είναι σε κάθε περίπτωση ηµέρα Τρίτη ή Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ.. Την ίδια ηµέρα και µετά το πέρας της ως άνω ώρας, διενεργείται η αποσφράγιση των
προσφορών. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα ή αν µέχρι τη µέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καµία προσφορά, η
αποσφράγιση και η καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα
µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε απόφαση
της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται
εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες
πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους οικονοµικούς φορείς
έλαβαν τα έγγραφα της σύµβασης, και αναρτάται, κατά
περιπτωση, στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη
νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, µπορεί να ορισθεί και νέα ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων κατά
τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούµενων εδαφίων. Σε περίπτωση που και στη νέα αυτή ηµεροµηνία
δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή

δεν υποβληθούν προσφορές, διεξάγεται νέα διαδικασία
σύναψης δηµόσιας σύµβασης για το εν λόγω έργο µε
την εκ νέου τήρηση όλων των διατυπώσεων δηµοσιότητας που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος (επαναληπτικός διαγωνισµός). Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία αρχίζει
αν ισχύει ένα (1) µήνα µετά τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί, για τις δηµόσιες
συµβάσεις εργων που κριτήριο ανάθεσης έχει οριστεί η
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, να ορίζεται,
και άλλη καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.. Με αποφάσεις των κατά τόπους Περιφερειαρχών και για διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων
έργου, που διεξάγονται σε νησιά, µπορεί να καθορίζεται
µία (1) επιπλέον ηµέρα της εβδοµάδας για τη διεξαγωγή
των διαδικασιών σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου
των αναθετουσών αρχών µε έδρα στον οικείο νοµό.
β) Οι προσφορές που παραλαµβάνονται, καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό
του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυµία
του οικονοµικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος, καθώς και η εκπλήρωση
άλλων τυπικών προϋποθέσεων που απαιτούν τα έγγραφα της σύµβασης. Όλοι οι φάκελοι αριθµούνται µε τον
αύξοντα αριθµό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν
στο πρακτικό και µονογράφονται από τα µέλη του ως άνω οργάνου.
γ) Αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, αµέσως µετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής των δικαιολογητικών συµµετοχής, ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών και η ανακοίνωση των επί µέρους
στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω πρακτικό. Στη συνέχεια αν η αναθέτουσα αρχή εφαρµόζει την παράγραφος 1του άρθρου 101:
αα) Στην περίπτωση εφαρµογής της περίπτωση α΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 95, το αρµόδιο γνωµοδοτικό
όργανο προβαίνει σε έλεγχο της οµαλότητας των οικονοµικών προσφορών υπολογίζοντας, το συνολικό ύψος
της οικονοµικής προσφοράς που διαµορφώνεται µετά
την αφαίρεση από κάθε οµάδα εργασιών ποσού που αντιστοιχεί στην έκπτωση που προσφέρθηκε. Από τη σύγκριση της οικονοµικής προσφοράς προς τον αρχικό
προϋπολογισµό της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το κονδύλιο για τα απρόβλεπτα της περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 156, προκύπτει η µέση
έκπτωση επί τοις εκατό (Εµ) του υπόψη µειοδότη. Κατ`
εξαίρεση, αν οι αποκλίσεις των ποσοστών έκπτωσης
προς τα άνω ή προς τα κάτω δεν υπερβαίνουν το 0,10 (1Εµ) και αφορούν οµάδα ή οµάδες εργασιών που αθροιστικά η αξία τους στον προϋπολογισµό της υπηρεσίας
δεν ξεπερνά το πέντε τοις εκατό (5%) η οικονοµική προσφορά οµαλοποιείται µε αύξηση στο κατώτατο όριο οµαλότητας που ορίζεται στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του
άρθρου 95, όλων των ποσοστών έκπτωσης που υπολείπονται από αυτό και η σύµβαση θεωρείται καταρτισµένη
µε τα ποσοστά αυτά και τα αντίστοιχα ποσά, όπως διορθώνονται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο. Τα επιµέρους ποσοστά που είναι µεγαλύτερα από το ανώτατο
όριο οµαλότητας, που ορίζεται στην περίπτωση α΄ της
παρ. 2 του άρθρου 95, δεν αποτελούν αντικείµενο διόρ-
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θωσης και δεν αλλάζουν στην καταρτιζόµενη σύµβαση.
ββ) Στην περίπτωση που εφαρµόζεται η περίπτωση β΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 95, αν υπάρχει διαφορά
µεταξύ των αριθµητικών τιµών του συµπληρωµένου εντύπου προϋπολογισµού της οικονοµικής προσφοράς
και των τιµών του τιµολογίου, το συµπληρωµένο έντυπο
προϋπολογισµού διορθώνεται µε βάση τις ολόγραφες τιµές του συµπληρωµένου τιµολογίου της οικονοµικής
προσφοράς. Επίσης, διορθώνονται σφάλµατα στα γινόµενα και τα αθροίσµατα του συµπληρωµένου εντύπου
προϋπολογισµού της οικονοµικής προσφοράς, ο οποίος
ισχύει όπως διορθώθηκε.
Στη συνέχεια, στις περιπτώσεις γα΄ και γβ΄, τα δικαιολογητικά συµµετοχής ελέγχονται την ίδια ηµέρα κατά τη
σειρά της µειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια µέρα, λόγω του µεγάλου αριθµού των προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά
µειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόµενες εργάσιµες ηµέρες, εκτός
αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε
ηµέρα και ώρα που κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες, ανακοινώνεται µε τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει.
Αν η αναθέτουσα αρχή δεν εφαρµόζει την παράγραφο
1 του άρθρου 100, ελέγχονται τα δικαιολογητικά συµµετοχής την ίδια ηµέρα κατά τη σειρά κατάθεσης των προσφορών. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι
δυνατή την ίδια µέρα, λόγω του µεγάλου αριθµού των
προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών,
ελέγχονται τα δικαιολογητικά συµµετοχής τουλάχιστον
των δέκα (10) πρώτων κατά τη σειρά κατάθεσής τους.
Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόµενες εργάσιµες ηµέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος
λόγος για την αναβολή της σε ηµέρα και ώρα που κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες, ανακοινώνεται
µε τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, εφόσον διαθέτει. Στη συνέχεια διενεργούνται τα
προβλεπόµενα στις περιπτώσεις γα΄ και γβ΄ κατά τη σειρά κατάθεσης των προσφορών.
γγ) Στην περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 50 το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και των οικονοµικών προσφορών, ελέγχει, µε βάση την σειρά µειοδοσίας, για τους
πέντε (5) πρώτους, την πληρότητα και συµφωνία των µελετών που υποβλήθηκαν µε βάση τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και ιδίως στον «Κανονισµό Μελετών Έργου», διαπιστώνοντας τη συµµόρφωση ή µη των
µελετών σε αυτά (πίνακας συµµόρφωσης), χωρίς βαθµολόγηση και καταγράφει το αποτέλεσµα στο ίδιο ως άνω
πρακτικό.
δ) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το αρµόδιο
γνωµοδοτικό όργανο, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του ως άνω πρακτικού του επικοινωνεί
µε τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες
εγγυητικές επιστολές, προκειµένου να διαπιστώσει την
εγκυρότητά τους κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 72.
ε) Η διαδικασία της παραγράφου αυτής καταχωρείται
στο πρακτικό του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου ή σε

παράρτηµά του που υπογράφεται από τον πρόεδρο και
τα µέλη της. Το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού µε
το αποτέλεσµα της διαδικασίας, µε το οποίο εισηγείται
την ανάθεση της σύµβασης βάσει των κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της σύµβασης, και το
υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή, η οποία εγκρίνει το
αποτέλεσµα, επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 106.
στ) Κατά της απόφασης έγκρισης του αποτελέσµατος
της διαδικασίας χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο
127 για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ) ή η προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε το άρθρο 360 για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ
(προ ΦΠΑ).
ζ) Σε κάθε περίπτωση που κριτήριο ανάθεσης είναι η
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, πραγµατοποείται πρώτα σε ένα στάδιο η αποσφράγιση του φακέλου
Δικαιολογητικών και του φακέλου τεχνικών προσφορών,
και µετέπειτα, σε διακριτό στάδιο η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών.
2. Τα παραπάνω οριζόµενα στην παράγραφο 1 εφαρµόζονται αναλόγως και στο δεύτερο στάδιο της κλειστής διαδικασίας, στην ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση, στον ανταγωνιστικό διάλογο και στη σύµπραξη καινοτοµίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου.
3. Η αναθέτουσα αρχή αναφέρει στα έγγραφα της
σύµβασης τον τρόπο αποσφράγισης και αξιολόγησης
των αιτήσεων συµµετοχής κατά το πρώτο στάδιο της
κλειστής διαδικασίας.
4. Τα παραπάνω οριζόµενα στις παραγράφους 1 και 2
προσαρµόζονται για τις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων έργων που διενεργούνται µε ηλεκτρονικό
τρόπο, σύµφωνα µε τα άρθρα 22 και 36, µε την απόφαση
της παρ. 4 του άρθρου 36.
Άρθρο 99
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
και αιτήσεων συµµετοχής στις δηµόσιες συµβάσεις,
µελετών, τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών
1. Τα επιµέρους στάδια στην ανοικτή διαδικασία ή
στην κλειστή διαδικασία κατά περίπτωση, για τη σύναψη
δηµοσίων συµβάσεων µελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, όταν οι εν λόγω διαδικασίες δεν διενεργούνται µε ηλεκτρονικό τρόπο, έχουν
ως εξής:
α) Το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, στην καθορισµένη
από τα έγγραφα της σύµβασης ηµέρα και ώρα, αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους φακέλους
των δικαιολογητικών συµµετοχής.
Οι προσφορές που παραλαµβάνονται, καταχωρούνται
κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυµία του οικονοµικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος, καθώς και η εκπλήρωση άλλων
τυπικών προϋποθέσεων που απαιτούν τα έγγραφα της
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σύµβασης. Όλοι οι φάκελοι αριθµούνται µε τον αύξοντα
αριθµό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και µονογράφονται από τα µέλη του ως άνω οργάνου.
Στην περίπτωση κλειστής διαδικασίας, επιλέγονται,
βάσει των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής οι πλέον κατάλληλοι συµµετέχοντες στον αριθµό που προβλέπεται στα
έγγραφα της σύµβασης. Το σχετικό πρακτικό του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου ολοκληρώνεται µε την ως
άνω προεπιλογή, και υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή, η οποία το εγκρίνει. Κατά της απόφασης έγκρισης
χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000)
ευρώ (προ ΦΠΑ) ή η προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα
µε το άρθρο 360 για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ).
β) Στη συνέχεια:
αα) Στην περίπτωση που κριτήριο ανάθεσης είναι η
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
µόνο βάσει τιµής, το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο αποσφραγίζει σε δηµόσια συνεδρίαση τις οικονοµικές προσφορές των συµµετεχόντων και καταχωρεί το περιεχόµενό τους σε σχετικό πρακτικό. Η υποβληθείσα οικονοµική προσφορά κατά κατηγορία µελέτης απορρίπτεται εφόσον οι ποσότητες του φυσικού αντικειµένου της προσφοράς δεν αντιστοιχούν στο αντικείµενο της µελέτης,
όπως προκύπτει από τα στοιχεία της υποπερίπτωσης εε΄
της περίπτωσης κε΄ της παρ. 2 του άρθρου 53.
Το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης στον µειοδότη.
Το σχετικό πρακτικό υποβάλλεται στην αναθέτουσα
αρχή, η οποία το εγκρίνει. Κατά της απόφασης έγκρισης
χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000)
ευρώ (προ ΦΠΑ ή ηπροδικαστική προσφυγή, σύµφωνα
µε το άρθρο 360 για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ).
ββ) Αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής:
ααα) στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας το αρµόδιο
γνωµοδοτικό όργανο αποσφραγίζει σε δηµόσια συνεδρίαση τους φακέλους των τεχνικών προσφορών των
συµµετεχόντων που πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής. Οι υπόλοιποι φάκελοι παραµένουν σφραγισµένοι
και φυλάσσονται µε µέριµνα του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου. Ο έλεγχος των τεχνικών προσφορών και η
βαθµολόγησή τους, µε την εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης, διεξάγεται σε κλειστές συνεδριάσεις του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου. Το πρακτικό του οργάνου αυτού, ολοκληρώνεται µε τη βαθµολογία των τεχνικών προσφορών και την σχετική λεκτική αιτιολογία, και
υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή. Οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται αποδεκτές εφόσον οι επί µέρους
βαθµολογίες των κριτηρίων ανάθεσης είναι πάνω από τα
αντίστοιχα ελάχιστα όρια όπως καθορίζονται µε τα έγγραφα της σύµβασης, αλλιώς απορρίπτονται και ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας,
βββ) στην περίπτωση κλειστής διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί µε αποδεικτικό, µετά την εκδίκαση των ενστάσεων ή των προσφυγών και την οριστικοποίηση του σταδίου της προεπιλογής, τους διαγωνιζόµενους που επελέγησαν να υποβάλουν, εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, την τεχνική και οικονοµική προ-

σφορά τους και τα λοιπά στοιχεία που ζητούνται από τα
έγγραφα της σύµβασης και ακολουθείται η διαδικασία
της υπουποπερίπτωσης ααα΄. Στις υπουποπεριπτώσεις
ααα΄ και βββ΄ το σχετικό πρακτικό ελέγχου και βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών εγκρίνεται από την
αναθέτουσα αρχή. Κατά της απόφασης έγκρισης του
πρακτικού χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 για
συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία έως εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ) ή η προδικαστική προσφυγή,
σύµφωνα µε το άρθρο 360 για συµβάσεις µε εκτιµώµενη
αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ
ΦΠΑ). Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 51, µε το
πρακτικό ελέγχου και βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών το αρµόδιο όργανο αποσφράγισης εισηγείται
και την ανάθεση της σύµβασης.
γ) Σε περίπτωση που κριτήριο ανάθεσης έχει οριστεί η
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής, µετά την οριστικοποίηση της βαθµολογίας των τεχνικών προσφορών,
τόσο στην ανοικτή όσο και στην κλειστή διαδικασία, σε
ηµεροµηνία και ώρα που γνωστοποιείται εγγράφως
στους συµµετέχοντες προ πέντε (5) ηµερών, αποσφραγίζονται οι οικονοµικές προσφορές και καταχωρείται το
περιεχόµενό τους σε σχετικό πρακτικό. Η υποβληθείσα
οικονοµική προσφορά κατά κατηγορία µελέτης απορρίπτεται εφόσον οι ποσότητες του φυσικού αντικειµένου
της προσφοράς δεν αντιστοιχούν στο αντικείµενο της
µελέτης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της υποπερίπτωσης εε΄ της περίπτωσης κε΄ της παρ. 2 του άρθρου
53. Το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης βάσει των κριτηρίων ανάθεσης όπως
ορίστηκαν στα έγγραφα της σύµβασης. Το σχετικό πρακτικό υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή, η οποία το εγκρίνει. Κατά της απόφασης έγκρισης χωρεί ένσταση,
σύµφωνα µε το άρθρο 127 για συµβάσεις µε εκτιµώµενη
αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ) ή η
προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε το άρθρο 360για
συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ).
2. Τα παραπάνω οριζόµενα στην παράγραφο 1 εφαρµόζονται αναλόγως στην ανταγωνιστική διαδικασία µε
διαπραγµάτευση, στον ανταγωνιστικό διάλογο και στη
σύµπραξη καινοτοµίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης µελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών.
3. Τα παραπάνω οριζόµενα στην παράγραφος 1προσαρµόζονται για τις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων µελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών που διενεργούνται µε ηλεκτρονικό τρόπο, σύµφωνα µε τα άρθρα 22 και 36, µε
την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 36.
Άρθρο 100
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
και αιτήσεων συµµετοχής στις διαδικασίες σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών
και παροχής γενικών υπηρεσιών
1. Το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύµβασης
ή από τη σχετική πρόσκληση. Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων/συµµετεχόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων
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τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα
της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 21. Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια.
2. Τα επιµέρους στάδια στην ανοικτή διαδικασία ή στο
δεύτερο στάδιο της κλειστής διαδικασίας, όταν οι εν λόγω διαδικασίες δεν διενεργούνται µε ηλεκτρονικό τρόπο, έχουν ως εξής:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο
φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής στην ανοικτή
διαδικασία, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, εφόσον προβλέπεται η υποβολή της στα έγγραφα
της σύµβασης, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από
το αρµόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά
φύλλο. Το αρµόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν
προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από το
παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το
ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύµβασης ή την πρόσκληση.
β) Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε τους
όρους των εγγράφων της σύµβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που
δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών µε βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύµβασης.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα που
ορίζεται από τα έγγραφα της σύµβασης ή την ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών.Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια α΄και β΄ οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
3. Τα επιµέρους στάδια στο πρώτο στάδιο της κλειστής διαδικασίας, στην ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγµάτευση, στον ανταγωνιστικό διάλογο και στη σύµπραξη καινοτοµίας έχουν ως εξής:
α) Η αποσφράγιση του φακέλου µε τις αιτήσεις και τα
δικαιολογητικά συµµετοχής λαµβάνει χώρα την ηµέρα
και ώρα που ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. Μετά
την αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών
συµµετοχής, το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην καταχώριση των υποψηφίων, στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, καθώς και στην αξιολόγηση των αιτήσεων συµµετοχής των υποψηφίων, βάσει των κριτηρίων προεπιλογής που καθορίζονται στα έγγραφα της
σύµβασης. Στη συνέχεια η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί
τους υποψηφίους που προεπιλέγησαν για υποβολή προσφορών.
β) Η αποσφράγιση των προσφορών και τα επόµενα
διαδικαστικά στάδια διενεργούνται, κατά τα οριζόµενα

στην παράγραφο 2.
4. Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια
αυτής στους προσφέροντες ή στους συµµετέχοντες.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα
µε το άρθρο 127 για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία έως
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ) ή η, σύµφωνα
µε το άρθρο 360 προδικαστική προσφυγή για συµβάσεις
µε εκτιµώµενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ).
5. Σε όλες τις διαδικασίες κατά την αποσφράγιση, αντί
της µονογραφής που θέτει το αρµόδιο όργανο επί των
αιτήσεων συµµετοχής και των προσφορών, µπορεί να γίνεται χρήση µηχανικού µέσου (διάτρηση), µε το οποίο θα
αποτυπώνεται η ηµεροµηνία και η ώρα αποσφράγισης.
6. Τα παραπάνω οριζόµενα στις παραγράφου 1 έως 3
προσαρµόζονται για τις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων προµηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών που διενεργεούνται µε ηλεκτρονικό τρόπο, σύµφωνα µε τα άρθρα 22 και 36, µε την απόφαση της παρ. 6 του
άρθρου 36.
Άρθρο 101
Αντιστροφή σταδίων αξιολόγησης
στην ανοικτή διαδικασία
(άρθρο 56 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Στις ανοικτές διαδικασίες, οι αναθέτουσες αρχές
µπορεί να αποφασίζουν να εξετάσουν τις προσφορές
πριν από την επαλήθευση µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής, σύµφωνα µε τα άρθρα 73 έως 83. Όταν κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, εξασφαλίζουν ότι ο έλεγχος µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού και πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής πραγµατοποιείται κατά τρόπο αµερόληπτο και διαφανή ώστε να µην ανατίθεται σύµβαση σε
προσφέροντα που θα έπρεπε να είχε αποκλειστεί, σύµφωνα µε τα άρθρα 73 και 74 ή δεν πληροί τα κριτήρια επιλογής που έχει καθορίσει η αναθέτουσα αρχή.
2. Η χρήση της διαδικασίας της προηγούµενης παραγράφου δεν επιτρέπεται:
α) στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, εκτός από την περίπτωση που κριτήριο ανάθεσης
είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής,
β) στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων µελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών και
γ) στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων
προµηθειών ή παροχής γενικών υπηρεσιών.
Άρθρο 102
Συµπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών
και δικαιολογητικών
(άρθρο 56 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή
αιτήσεων συµµετοχής, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να
καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, µέσα σε εύλογη
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προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη.
2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα
τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη
αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του
φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των
εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύµβασης, που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενό τους, ελλείψεις ως προς
τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελής σήµανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), µεταφράσεων και
λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση
της δοµής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που θεσπίζονται µε νόµο,
κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύµβασης. Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους
όρους της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
3. Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση µεταχείριση των οικονοµικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή µεταχείριση συγκεκριµένου οικονοµικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης
της δηµόσιας σύµβασης.
4. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως
τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, µέσα σε εύλογη
προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει
ασάφειες ή σσονος σηµασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα
που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι µπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα
στη συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές.
5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύµφωνα µε τις παπαραγράφους
1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν
επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.
Άρθρο 103
Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών
Πέραν των οριζόµενων στις παραγράφους 3 και 4 του
άρθρου 79 και στο άρθρο 93, ισχύουν και τα ακόλουθα:
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσµίας, που καθορίζεται
στα έγγραφα της σύµβασης και δεν µπορεί να είναι µι-

κρότερη των δέκα (10) ούτε µεγαλύτερη των είκοσι (20)
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα
της σύµβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74,
καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο αξιολόγησης.
2. Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά
ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως
άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και
κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.
3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη
του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί,
σύµφωνα µε το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκοµισθεί και
η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης,
χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία
ανάθεσης µαταιώνεται.
4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της
σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από
τα απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται.
5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η
µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73
και 74 ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, ο προσωρινός
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη
του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και, µε
την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν

73
οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η διαδικασία µαταιώνεται.
6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής
για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της
διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύµβασης. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου
των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την
απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 .
7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν
γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και
στις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 104
Χρόνος συνδροµής όρων συµµετοχής Οψιγενείς µεταβολές
1. Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της σύµβασης, κρίνονται κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς, κατά την υποβολή
των δικαιολογητικών του άρθρου 80, και κατά την σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 116.
Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά
οι προθεσµίες για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 360 επόµενα. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, µε αιτιολογηµένη εισήγησή του, µπορεί να προτείνει
την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό,
που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. Το ποσοστό αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισµούς προυπολογισθείσας αξίας µέχρι 100.000 ευρώ
περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισµούς
προυπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση της µεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση µικρότερης
ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου από τα έγγραφα της σύµβασης
ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον
προµηθευτή.
2. Αν επέλθουν µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι πληρούν, σύµφωνα µε το άρθρο 79, οι οποίες επήλθαν ή για
τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων/υποψήφιος µετά
την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενηµερώσουν αµελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για
την προσκόµιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80.
3. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για οψιγενείς µεταβολές
κατά την έννοια της προηγούµενης παραγράφου που ε-

πήλθαν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, δεν
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε τις
παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 72, και εφαρµόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων αυτών.
Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του προσωρινού αναδόχου, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε την παρ. 1
του άρθρου 72.
Άρθρο 105
Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης
1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσµίες για την αναστολή της σύναψης της
σύµβασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 360 επόµενα. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών ή γενικών υπηρεσιών, το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, µε
αιτιολογηµένη εισήγησή του, µπορεί να προτείνει την
κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη
ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα
καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης,
2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.
3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των
προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και
µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του
ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
4. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων
της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του
συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
5. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό
χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται
στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής
του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
106.
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Άρθρο 106
Ματαίωση διαδικασίας
1. Η αναθέτουσα αρχή µε εδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των
προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισµού όλων των προσφερόντων ή συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύµβασης ή
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105,
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης µπορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς αιτιολογηµένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, µετά από γνώµη του
αρµόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς
και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον
οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη,
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος όπως ιδίως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος.
3. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου,
να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή
η παράλειψη.
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, η
αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης για ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται µε τµήµα της σύµβασης, για το εν λόγω τµήµα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.
5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα,
µετά από γνώµη του αρµοδίου οργάνου, να αποφασίσει,
παράλληλα µε τη µαταίωση της διαδικασίας σύναψης,
και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε τροποποίηση ή µη των όρων της ή την
προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32, εφόσον,
στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και
οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.
6. Ειδικά για την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 για
τη µαταίωση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου, απαιτείται γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου
του Υπουργείου στο οποίο υπάγεται ή από το οποίο εποπτεύεται η αναθέτουσα αρχή ή του τεχνικού συµβουλίου
της οικείας περιφέρειας, όταν στο οικείο Υπουργείο δεν
υφίσταται τεχνικό συµβούλιο και όταν αναθέτουσες αρχές είναι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄
βαθµού ή ενώσεις ή νοµικά πρόσωπα των οργανισµών

αυτών.
7. Στις δηµόσιες συµβάσεις έργων και σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 50 και µαταίωσης της διαδικασίας, δυνάµει του παρόντος άρθρου, η αναθέτουσα αρχή
µπορεί, να εξαγοράσει τις µελέτες των τεχνικών λύσεων
που κρίνει ικανοποιητικές και να προβεί σε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης έργου βάσει των µελετών αυτών. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να αναφέρεται στα έγγραφα της σύµβασης κατά την αρχική διαδικασία.
ΤΜΗΜΑ IV
ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 107
Ανάθεση συµβάσεων για κοινωνικές
και άλλες ειδικές υπηρεσίες
(άρθρα 74 και 76 παράγραφος 1 της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ)
1. Οι δηµόσιες συµβάσεις άνω των ορίων, για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, που αναφέρονται στο
Παράρτηµα XIV του Προσαρτήµατος Α΄, ανατίθενται,
σύµφωνα την παρ. 3, τα άρθρα 108, 109 και 110, καθώς
και τις ειδικότερες διατάξεις που καθορίζουν τους εφαρµοστέους διαδικαστικούς κανόνες και προβλέπονται στα
έγγραφα της σύµβασης.
2. Οι δηµόσιες συµβάσεις κάτω των ορίων, για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, που αναφέρονται στο
Παράρτηµα XIV του Προσαρτήµατος Α΄, ανατίθενται,
σύµφωνα µε την παράγραφο 3, το άρθρο 122, τα άρθρα
109 και 110, καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις που καθορίζουν τους εφαρµοστέους διαδικαστικούς κανόνες
και προβλέπονται στα έγγραφα της σύµβασης.
3. Σε κάθε περίπτωση οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να
τηρούν τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης των οικονοµικών φορέων και οι διαδικαστικοί κανόνες των παραγράφων 1 και 2 πρέπει να επιτρέπουν στις
αρµόδιες αρχές να λαµβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σχετικών υπηρεσιών.
Άρθρο 108
Δηµοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων
(άρθρο 75 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές που προτίθενται να αναθέσουν δηµόσια σύµβαση για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 107 γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή µε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:
α) µέσω προκήρυξης σύµβασης, η οποία περιλαµβάνει
τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Μέρος Η΄ του
Παραρτήµατος V του Προσαρτήµατος Α΄, σύµφωνα µε
τα τυποποιηµένα έντυπα που αναφέρονται στο άρθρο 65
ή
β) µέσω προκαταρκτικής προκήρυξης, η οποία παραµένει δηµοσιευµένη σε διαρκή βάση και περιλαµβάνει τις
πληροφορίες που καθορίζονται στο Μέρος Θ΄ του Παραρτήµατος V του Προσαρτήµατος Α΄. Η προκαταρκτική
προκήρυξη αναφέρει συγκεκριµένα τα είδη των υπηρεσιών που θα αποτελέσουν το αντικείµενο των προς ανάθεση συµβάσεων. Αναφέρει ότι οι συµβάσεις θα ανατεθούν χωρίς περαιτέρω δηµοσίευση και καλεί τους ενδια-
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φερόµενους οικονοµικούς φορείς να εκδηλώσουν γραπτώς το ενδιαφέρον τους.
Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρµόζεται σε περίπτωση που
θα µπορούσε να έχει χρησιµοποιηθεί διαδικασία µε διαπραγµάτευση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32,
χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση για την ανάθεση δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών.
2. Οι αναθέτουσες αρχές που έχουν αναθέσει δηµόσια
σύµβαση για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο
107, γνωστοποιούν τα αποτελέσµατα της διαδικασίας
σύναψης σύµβασης, µέσω γνωστοποίησης συναφθείσας
σύµβασης, η οποία περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Μέρος Ι΄ του Παραρτήµατος V του Προσαρτήµατος Α΄, σύµφωνα µε τα τυποποιηµένα έντυπα που
αναφέρονται στο άρθρο 65. Μπορούν, ωστόσο, να συγκεντρώνουν τις γνωστοποιήσεις αυτές σε τριµηνιαία
βάση. Στην περίπτωση αυτή, αποστέλλουν τις γνωστοποιήσεις που συγκεντρώνουν το αργότερο τριάντα (30)
ηµέρες µετά τη λήξη εκάστου τριµήνου.
3. Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο δηµοσιεύονται, σύµφωνα µε το
άρθρο 65.
Άρθρο 109
Αρχές της ανάθεσης συµβάσεων
(άρθρο 76 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να λαµβάνουν υπόψη
την ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας, της συνέχειας,
της προσβασιµότητας, του οικονοµικά προσιτού χαρακτήρα, της διαθεσιµότητας και της πληρότητας των υπηρεσιών, τις ειδικές ανάγκες των διαφορετικών κατηγοριών χρηστών, συµπεριλαµβανοµένων των µειονεκτουσών και των ευάλωτων οµάδων, τη συµµετοχή και την
ενδυνάµωση των χρηστών και την καινοτοµία. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν επίσης να προβλέπουν ότι η επιλογή του παρόχου υπηρεσιών γίνεται βάσει της προσφοράς που παρουσιάζει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιµής, λαµβανοµένων υπόψη των κριτηρίων ποιότητας και
βιωσιµότητας για τις κοινωνικές υπηρεσίες.
Άρθρο 110
Αποκλειστικές συµβάσεις για ορισµένες υπηρεσίες
(άρθρο 77 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές µπορεί να παραχωρούν κατ’
αποκλειστικότητα το δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασίες σύναψης δηµόσιων συµβάσεων στις αναφερόµενες
στο άρθρο 107 υγειονοµικές, κοινωνικές και πολιτιστικές
υπηρεσίες που καλύπτονται από τους κωδικούς CPV
75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0,
79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7,
80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5,
80590000-6, από 85000000-9 έως 85323000-9,
92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8 σε
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 4019/2011
(Α΄ 216) και έχουν ως κύριο σκοπό, δυνάµει του καταστατικού τους, την επαγγελµατική και κοινωνική ένταξη
ατόµων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων προσώπων, εφόσον περισσότεροι από τουλάχιστον 30% των εργαζοµένων της επιχείρησης είναι εργαζόµενοι µε αναπηρία ή

µειονεκτούντες εργαζόµενοι.
2. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις της παραγράφου 1 πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) να έχουν σκοπό την επιδίωξη αποστολής δηµόσιας
υπηρεσίας από τις αναφερόµενες στην παράγραφο 1,
β) τα κέρδη να επενδύονται εκ νέου ώστε να επιτευχθεί ο στόχος ιδιοκτησίας της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης της παραγράφου 1. Στην περίπτωση
διανοµής ή αναδιανοµής κερδών, αυτή θα πρέπει να γίνεται υπό όρους συµµετοχικότητας,
γ) οι δοµές διοίκησης ή ιδιοκτησίας της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης της παραγράφου 1 που εκτελεί τη σύµβαση να βασίζονται στην ιδιοκτησία των υπαλλήλων ή σε αρχές συµµετοχικότητας ή να απαιτούν την
ενεργή συµµετοχή υπαλλήλων, των χρηστών ή των ενδιαφεροµένων, και
δ) να µην έχει ανατεθεί στην Κοινωνική Συνεταιριστική
Επιχείρηση της παραγράφου 1 από τη συγκεκριµένη αναθέτουσα αρχή σύµβαση για τις εν λόγω υπηρεσίες,
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο κατά την τελευταία τριετία.
3. Η µέγιστη διάρκεια της σύµβασης δεν υπερβαίνει τα
τρία έτη.
4. Η επιλογή των αναδόχων µεταξύ των επιχειρήσεων
της παραγράφου 1 πραγµατοποιείται δυνάµει σχετικής
προκήρυξης διαγωνισµου που απευθύνεται στο σύνολο
αυτών και αναφέρει το παρόν άρθρο.
5. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται κατόπιν πρότασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών καθορίζονται:
α) το κατώτατο ποσοστό των κατ’ αποκλειστικότητα ανατιθέµενων συµβάσεων και ο τρόπος υπολογισµού του,
β) τα είδη των κατ’ αποκλειστικότητα ανατιθέµενων
συµβάσεων εκ των αναφερόµενων στην παρ. 1,
γ) οι ειδικότεροι όροι ανάθεσης των συµβάσεων του
παρόντος άρθρου, ιδίως σε περιπτώσεις ύπαρξης περισσότερων προσφορών από επιχειρήσεις της παρ. 2,
δ) κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ
ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
Άρθρο 111
Πεδίο εφαρµογής
(άρθρο 78 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
Οι διατάξεις των άρθρων 112 έως 115 εφαρµόζονται:
α) στους διαγωνισµούς µελετών που διοργανώνονται
στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών·
β) στους διαγωνισµούς µελετών µε απονοµή βραβείων
ή καταβολή χρηµατικών ποσών στους συµµετέχοντες.
Στην περίπτωση α΄, το κατώτατο όριο που αναφέρεται
στο άρθρο 5 υπολογίζεται µε βάση την εκτιµώµενη αξία,
χωρίς ΦΠΑ, της δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των ενδεχόµενων βραβείων ή χρηµατικών ποσών για τους συµµετέχοντες.
Στην περίπτωση β΄, ως κατώτατο όριο νοείται το συνολικό ύψος των εν λόγω απονεµόµενων βραβείων και κα-
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ταβαλλόµενων χρηµατικών ποσών, συµπεριλαµβανοµένης της εκτιµώµενης αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της δηµόσιας
σύµβασης υπηρεσιών που µπορεί να ανατεθεί αργότερα
δυνάµει της παραγράφου 5 του άρθρου 32, εφόσον η αναθέτουσα αρχή έχει εξαγγείλει στην προκήρυξη διαγωνισµού µελετών την πρόθεσή της να προβεί σε ανάθεση
τέτοιου είδους σύµβασης.

3. Εάν για έναν διαγωνισµό µελετών προβλέπεται περιορισµός του αριθµού των συµµετεχόντων, οι αναθέτουσες αρχές θεσπίζουν σαφή και χωρίς διακρίσεις κριτήρια επιλογής. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθµός υποψηφίων που καλούνται να συµµετάσχουν πρέπει να είναι επαρκής ώστε να εξασφαλίζεται πραγµατικός ανταγωνισµός.

Άρθρο 112
Προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις
(άρθρο 79 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Άρθρο 114
Σύνθεση της κριτικής επιτροπής
(άρθρο 81 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Οι αναθέτουσες αρχές που σκοπεύουν να διοργανώσουν διαγωνισµό µελετών, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή µέσω προκήρυξης διαγωνισµού µελετών.
Εάν σκοπεύουν να αναθέσουν επακόλουθη σύµβαση
υπηρεσιών δυνάµει της παραγράφου 5 του άρθρου 32, αναφέρουν την πρόθεσή τους στην προκήρυξη διαγωνισµού µελετών.
2. Οι αναθέτουσες αρχές που έχουν διοργανώσει διαγωνισµό µελετών αποστέλλουν γνωστοποίηση µε τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο
65 και πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ηµεροµηνία αποστολής.
Εάν η γνωστοποίηση αυτή µπορεί:
α) να εµποδίσει την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας ή,
β) να είναι αντίθετη προς το δηµόσιο συµφέρον ή
γ) να βλάψει τα νόµιµα εµπορικά συµφέροντα συγκεκριµένης δηµόσιας ή ιδιωτικής επιχείρησης ή
δ) να βλάψει τον θεµιτό ανταγωνισµό µεταξύ των παρόχων υπηρεσιών, επιτρέπεται να µη δηµοσιεύονται
πληροφορίες σχετικά µε τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού µελετών.
3. Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δηµοσιεύονται, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 έως 6 του άρθρου 65 και το
άρθρο 66. Για τους διαγωνισµούς µελετών άνω των ορίων, οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 περιλαµβάνουν τις
πληροφορίες που προβλέπονται στα Μέρη Ε΄ και ΣΤ΄ αντιστοίχως του Παραρτήµατος V του Προσαρτήµατος
Α΄, υπό τη µορφή τυποποιηµένων εντύπων.
4. Για τους διαγωνισµούς µελετών κάτω των ορίων, αντί για τις παραγράφους 1 έως 3, εφαρµόζεται το άρθρο
122.

Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα ανεξάρτητα από τους συµµετέχοντες
στον διαγωνισµό µελετών. Όταν απαιτείται από τους
συµµετέχοντες στον διαγωνισµό να διαθέτουν συγκεκριµένο επαγγελµατικό προσόν, τουλάχιστον το ένα τρίτο των µελών της κριτικής επιτροπής διαθέτει το προσόν
αυτό ή άλλο ισοδύναµο προσόν.

Άρθρο 113
Κανόνες σχετικά µε τη διοργάνωση διαγωνισµών µελετών και την επιλογή συµµετεχόντων
(άρθρο 80 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Για τη διοργάνωση των διαγωνισµών µελετών, οι αναθέτουσες αρχές εφαρµόζουν διαδικασίες προσαρµοσµένες στις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 37,
111,112, 113, 114 και 115.
2. Το δικαίωµα συµµετοχής στους διαγωνισµούς µελετών δεν περιορίζεται:
α) στην επικράτεια ή σε τµήµα της επικράτειας,
β) από το γεγονός ότι οι συµµετέχοντες θα έπρεπε να
είναι, δυνάµει της κείµενης νοµοθεσίας είτε φυσικά είτε
νοµικά πρόσωπα.

Άρθρο 115
Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής
(άρθρο 82 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Η κριτική επιτροπή είναι αδέσµευτη κατά τη λήψη
των αποφάσεών της ή κατά τις γνωµοδοτήσεις της.
2. Η κριτική επιτροπή εξετάζει τις µελέτες και τα σχέδια που υποβάλλονται από τους υποψηφίους µε τρόπο ανώνυµο και βασιζόµενη αποκλειστικά στα κριτήρια που
επισηµαίνονται στην προκήρυξη του διαγωνισµού µελετών.
3. Η κριτική επιτροπή καταχωρίζει σε πρακτικό που υπογράφεται από τα µέλη της την κατάταξη των µελετών
στην οποία καταλήγει, σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά
κάθε σχεδίου, καθώς και τις παρατηρήσεις της και κάθε
σηµείο που µπορεί να χρειάζεται αποσαφήνιση.
4. Τηρείται ανωνυµία µέχρι την γνωµοδότηση ή τη λήψη απόφασης από την κριτική επιτροπή.
5. Οι υποψήφιοι µπορούν να καλούνται εάν χρειάζεται
να απαντήσουν σε ερωτήσεις που έχει καταχωρήσει στο
πρακτικό της η κριτική επιτροπή προς διευκρίνιση οποιουδήποτε στοιχείου των έργων.
6. Συντάσσονται πλήρη πρακτικά του διαλόγου µεταξύ
των µελών της κριτικής επιτροοπής και των υποψηφίων.
ΕNOTHTA 3
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Άρθρο 116
Επιλογή των διαδικασιών
1. Για δηµόσιες συµβάσεις κάτω των ορίων οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις
διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 και στις
διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού
διαγωνισµού, σύµφωνα µε τα άρθρα 117 και 118 και στο
σύστηµα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλόγως εφαρµοζόµενου. Τα ανώτατα χρηµατικά όρια των άρθρων 117
και 118, µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και του καθ’ ύλην αρµοδιου Υπουργού.
2. Στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων κάτω των ορίων δεν απαιτείται η σύµφωνη γνώµη της Αρ-
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χής.
Άρθρο 117
Συνοπτικός διαγωνισµός
1. Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού επιτρέπεται όταν η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης
είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ.
2. Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού, η αναθέτουσα αρχή δηµοσιεύει απλοποιηµένη προκήρυξη, σύµφωνα µε το άρθρο 66. Επιπρόσθετα, µπορεί να προσκαλεί επιπλέον και συγκεκριµένους οικονοµικούς φορείς,
τρεις (3) τουλάχιστον εφόσον δραστηριοποιούνται τόσοι
στη σχετική αγορά.
3. Οι προσφορές των οικονοµικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του
διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης.
4. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών
συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια
συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής.
5. Οι λεπτοµέρειες διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού καθορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης.
Άρθρο 118
Απευθείας ανάθεση
1. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
επιτρέπεται όταν η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
2. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρµόδιες
υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται
η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν.
3. Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δηµοσιεύει αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ,
σύµφωνα µε το άρθρο 66. Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο:
α) την επωνυµία και τα στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής,
β) περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης και της
αξίας της,
γ) όνοµα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονοµικού
φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύµβαση,
δ) κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη.
4. Αν παραβιασθεί η υποχρέωση της παρ. 3, η σύµβαση
είναι αυτοδίκαια άκυρη.
5. Για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, η κάθε αναθέτουσα αρχή προκειµένου να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της παραγράρου 1 δηµοσιεύει, µία φορά κατ΄ έτος και για διάστηµα είκοσι ηµερών, πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφεροµένων ανά κατηγορίες έργων/µελετών.
Στην πρόσκληση, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί από τους ενδιαφερόµενους να πληρούν απαιτήσεις ειδικής τεχνικής ικανότητας, για την εγγραφή τους στους
καταλόγους. Στους καταλόγους εγγραφονται τουλάχιστον τρεις (3) ενδιαφερόµενους, διαφορετικά ο κατάλογος δεν ισχύει.
Για την επιλογή του αναδόχου διενεργείται δηµόσια ηλεκτρονική κλήρωση από επιτροπή που ορίζεται από την

αναθέτουσα αρχή, µεταξύ αυτών που περιλαµβάνονται
στον ανωτέρω κατάλογο. Η σύµβαση υπογράφεται µε
τον ανάδοχο που αναδεικνύεται µε τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης. Για την υπογραφή της σύµβασης
απαιτείται σχετική αναγγελία του αποτελέσµατος της ηλεκτρονικής κλήρωσης και των στοιχείων της σύµβασης
(ποσό σύµβασης, ανάδοχος κ.λπ,), η οποία αποστέλλεται προς δηµοσίευση στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. δέκα
(10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την υπογραφή. Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης αποτελεί το ανώτατο όριο
της συµβατικής αµοιβής του αναδόχου. Μετά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος διαγράφεται υποχρεωτικά από τον κατάλογο της ηλεκτρονικής κλήρωσης και
δεν συµµετέχει στις επόµενες κληρώσεις του έτους.
Με βάση την παρούσα διάταξη µπορούν να ανατεθούν
από κάθε αναθέτουσα αρχή κατ’ έτος, µία ή περισσότερες συµβάσεις, συνολικού προϋπολογισµού µέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ΄ έτος, για ανάθεση συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστηµονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα. Συµβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης
αυτής είναι άκυρες και δεν παράγουν έννοµα αποτελέσµατα.
6. Αναπτύσσεται στη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστηµα Κληρώσεων, µέσω του
οποίου διενεργούνται υποχρεωτικά οι ηλεκτρονικές κληρώσεις της παραγράφου 6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και των
κατά περίπτωση, καθ’ ύλην, αρµοδίων Υπουργών, ρυθµίζονται τα ειδικότερα ζητήµατα που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του ως άνω ηλεκτρονικού συστήµατος, στις τεχνικές προδιαγραφές της εφαρµογής του,
στους όρους και στις τεχνικές λεπτοµέρειες διασύνδεσής του µε άλλες εφαρµογές (ΚΗΜΔΗΣ κ.α.), στους όρους και προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 119
Συµβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας
1. Σε περίπτωση συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών
κάτω των ορίων, οι οποίες αφορούν ενέργειες τεχνικής
βοήθειας των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων
του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων ή/και ταµείων, οι αναθέτουσες αρχές ή/και οι
δικαιούχοι ενεργειών τεχνικής βοήθειας κατά την έννοια
του ν. 4314/2014 µπορούν να προσφεύγουν και στις διαδικασίες των παραγράφων 2 και 3 κατά περίπτωση.
2. Με αιτιολογηµένη απόφαση του Ειδικού ή Γενικού
Γραµµατέα Υπουργείου ή του Περιφερειάρχη στον οποίο
υπάγεται η αρµόδια για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσία επιτρέπεται, κατόπιν αποστολής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η σύναψη
σύµβασης προµήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών µε
ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο της επιλογής του εγγεγραµµένο σε κατάλογο προµηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, ο οποίος καταρτίζεται και τηρείται για το σκοπό
εκτέλεσης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας. Προσφυγή στη
διαδικασία αυτή επιτρέπεται εφόσον η εκτιµώµενη αξία
της σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το
ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ. Το σχετικό
συµφωνητικό υπογράφεται από το ως άνω όργανο.
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3. Με αιτιολογηµένη απόφαση του Ειδικού ή Γενικού
Γραµµατέα Υπουργείουή του Περιφερειάρχη στον οποίο
υπάγεται η αρµόδια για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσία επιτρέπεται, µε επιλογή µεταξύ τριών (3) τουλάχιστον προσφορών που λαµβάνονται
από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της επιλογής του εγγεγραµµένα σε κατάλογο προµηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, ο οποίος καταρτίζεται και τηρείται για το σκοπό
εκτέλεσης ενεργειών τεχνικής βοήθειας, κατόπιν αποστολής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς
αυτούς, η σύναψη σύµβασης προµήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Προσφυγή στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται εφόσον η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα
χιλιάδων (60.000) ευρώ. Το σχετικό συµφωνητικό υπογράφεται από το ως άνω όργανο.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού ή του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού ρυθµίζεται η διαδικασία κατάρτισης και τήρησης των
καταλόγων προµηθευτών και παρόχων υπηρεσιών ενεργειών τεχνικής βοήθειας για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, και εξειδικεύονται οι όροι εγγραφής των
οικονοµικών φορέων σε αυτούς, οι όροι επιλογής του αναδόχου κατά τις παραγράφους 2 και 3, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα.
5. Αν η αρµόδια για την εκτέλεση ενεργειών τεχνικής
βοήθειας υπηρεσία δεν υπάγεται σε Γενικό ή Ειδικό
Γραµµατέα Υπουργείου, οι αποφάσεις των παραγράφων
2 και 3 εκδίδονται από το όργανο στο οποίο υπάγεται και
στην περίπτωση νοµικών προσώπων από το αρµόδιο,
σύµφωνα µε το οικείο θεσµικό πλαίσιο, αποφασίζον όργανο.
6. Σε περίπτωση συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών,
οι οποίες αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, του
ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων ή/και
ταµείων, η σύναψη αυτών κατά το άρθρο 118, χωρεί µε
αιτιολογηµένη απόφαση του προϊσταµένου της αρµόδιας για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας
υπηρεσίας.
Άρθρο 120
Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύµβασης
1. Για συµβάσεις κάτω των ορίων, ως χρόνος έναρξης
της ανοικτής διαδικασίας, της κλειστής διαδικασίας και
της ανταγωνιστικής διαδικασίας µε διαπραγµάτευση,
του ανταγωνιστικού διαλόγου και της σύµπραξης καινοτοµίας, νοείται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης σύµβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 66,
µε την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 376.
2. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας του συνοπτικού
διαγωνισµού νοείται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απλοποιηµένης προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύµφωνα µε
το άρθρο 66, µε την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου
376.
3. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας της απευθείας
ανάθεσης ή της διαδικασίας διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης νοείται η ηµεροµηνία αποστολής
προς τους οικονοµικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης
υποβολής προσφοράς ή της πρώτης πρόσκλησης συµµε-

τοχής σε διαπραγµάτευση.
Άρθρο 121
Προθεσµίες διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων κάτω των ορίων
1. Στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων κάτω των ορίων τηρούνται οι ακόλουθες προθεσµίες:
α) Στην ανοικτή διαδικασία, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε είκοσι δύο (22) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης
της σύµβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
β) Στην κλειστή διαδικασία και στην ανταγωνιστική
διαδικασία µε διαπραγµάτευση, η ελάχιστη προθεσµία
παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
της προκήρυξης της σύµβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών των οικονοµικών φορέων που έχουν προεπιλεγεί για την υποβολή
προσφοράς ανέρχεται σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς τους προεπιλεγέντες.
γ) Στο συνοπτικό διαγωνισµό, η ελάχιστη προθεσµία
παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης
της σύµβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
2. Κατά τον καθορισµό των προθεσµιών παραλαβής
των αιτήσεων συµµετοχής και των προσφορών η αναθέτουσα αρχή λαµβάνει υπόψη, ιδίως, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της σύµβασης και το χρόνο που απαιτείται για την
προετοιµασία των αιτήσεων συµµετοχής ή προσφορών,
µε την επιφύλαξη των ελάχιστων προθεσµιών που καθορίζονται στην παρ. 1.
3. Οι προθεσµίες για την παραλαβή των αιτήσεων συµµετοχής και των προσφορών πρέπει να καθορίζονται κατά τρόπο, ώστε να προκύπτει η ακριβής ηµεροµηνία και
ώρα υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής και των προσφορών.
4. Εάν οι προσφορές µπορούν να συνταχθούν µόνον
έπειτα από επιτόπια επίσκεψη ή από επιτόπια εξέταση
εγγράφων προσαρτηµένων στα έγγραφα της σύµβασης,
οι προθεσµίες παραλαβής των προσφορών, οι οποίες είναι υποχρεωτικά µεγαλύτερες από τις ελάχιστες προθεσµίες που προβλέπονται στην παρ. 1, καθορίζονται κατά
τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς
να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών.
5. Οι αναθέτουσες αρχές παρατείνουν την προθεσµία
παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν
γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

79
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από τις αναθέτουσες αρχές να παρατείνουν τις προθεσµίες.
Άρθρο 122
Προκηρύξεις σύµβασης
Με την επιφύλαξη των άρθρων 117 και 118, οι προκηρύξεις σύµβασης για όλες τις διαδικασίες σύναψης σύµβασης κάτω των ορίων χρησιµοποιούνται ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού. Οι προκηρύξεις σύµβασης συντάσσονται, σύµφωνα µε τυποποιηµένα έντυπα που εκδίδει η Αρχή κατά την παρ. 5 του άρθρου 53, περιέχουν
κατ’ ελάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο
Μέρος Γ΄ του Παραρτήµατος V του Προσαρτήµατος Α΄,
εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες προσιδιάζουν στις συµβάσεις αυτές και δηµοσιεύονται, σύµφωνα µε το άρθρο
66.
Άρθρο 123
Προσκλήσεις προς υποψηφίους κατά τη διαδικασία
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων - Κριτήρια επιλογής
1. Στις κλειστές διαδικασίες και τις ανταγωνιστικές
διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, οι αναθέτουσες αρχές
προσκαλούν ταυτοχρόνως και γραπτώς τους επιλεγέντες υποψηφίους να υποβάλουν τις προσφορές τους.
2. Οι προσκλήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο
1 συνοδεύονται από τα έγγραφα της σύµβασης, στην περίπτωση που στα έγγραφα αυτά δεν παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν πρόσβαση και δεν διατίθενται ήδη µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Επιπλέον, οι
προσκλήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που ορίζονται στο Παράρτηµα IX του Προσαρτήµατος Α΄.
3. Ειδικά για τις κάτω των ορίων συµβάσεις του παρόντος µε απόφαση του Υπουργού, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί να εξειδικεύονται, για ειδικές
κατηγορίες έργων, καθώς και για ειδικές κατηγορίες µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστηµονικών
υπηρεσιών και ορίων προϋπολογισµού αυτών, οι διαδικασίες αναφορικά µε τη διενέργεια των διαγωνισµών ή των
αναθέσεων.
Άρθρο 124
Οικονοµικές προσφορές στις δηµόσιες
συµβάσεις έργων
1. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου κάτω των ορίων, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, εκτός
από τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 95, να ορίσει
στα έγγραφα της σύµβασης ότι οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 125 και 126.
2. Οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί η αναθέτουσα αρχή ή
βάσει υποδείγµατος που περιλαµβάνεται ως Παράρτηµα

στα έγγραφα της σύµβασης.
Άρθρο 125
Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών
προσφορών στις δηµόσιες συµβάσεις έργων:
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης
1. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου, αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ορίσει στα έγγραφα της σύµβασης ότι οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται και
υποβάλλονται µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης µόνο σε έργα µε εκτιµώµενη αξία µικρότερη των εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α..
2. Οι οικονοµικοί φορείς προσφέρουν ενιαία έκπτωση
στις τιµές του τιµολογίου της υπηρεσίας, που εκφράζεται σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (%).
3. Οι οικονοµικοί φορείς συµπληρώνουν ολογράφως
και αριθµητικώς την οικονοµική προσφορά σε µορφότυπο ο οποίος διατίθεται σε ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή
από την αναθέτουσα αρχή.
Άρθρο 126
Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών
προσφορών στις δηµόσιες συµβάσεις έργων:
Μειοδοσία στο ποσοστό γενικών εξόδων
και οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών
1. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου, αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ορίσει στα έγγραφα της σύµβασης ότι οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται και
υποβάλλονται µε µειοδοσία µόνο επί του ποσοστού γενικών εξόδων και οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών
εργασιών, µόνο στην περίπτωση έργων µε εκτιµώµενη αξία απολογιστικών εργασιώνπου δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ χωρίς το ΦΠΑκαι, ιδίως. όταν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να τιµολογηθούν, σε δοκιµαστικές εργασίες και έρευνες και σε αρχαιολογικές εργασίες. Τα έγγραφα της σύµβασης προβλέπουν το συνολικό ύψος προϋπολογισµού των δαπανών και τα τεχνικά στοιχεία του έργου(σχέδια, περιγραφές κ.λπ..).
2. Το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος του αναδόχου απολογιστικών εργασιών, που υπόκειται σε έκπτωση, ορίζεται σε δεκαοχτώ επί τοις εκατό (18%) και εφαρµόζεται στο σύνολο των δαπανών που πραγµατοποιούνται, όπως για προµήθειες υλικών, µισθώσεις µηχανηµάτων, καύσιµα και λιπαντικά, µισθούς,ηµεροµίσθια, λοιπές αποζηµιώσεις και ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων και κάθε είδους κρατήσις.
3. Οι οικονοµικοί φορείς προσφέρουν έκπτωση εκφραζόµενη σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (%), επί του
ποσοστού των γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου. Η προσφερόµενη έκπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το 100%.
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Άρθρο 127
Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων µε εκτιµώµενη αξία κάτω από
60.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) – Παράβολο
1. Για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω
των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε
περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας
αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών,
µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δηµοσίου ποσού ίσου µε
το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της
σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο.
Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος του ανωτέρω παραβόλου.
Άρθρο 128
Ανάθεση εξειδικευµένων υπηρεσιών (σύµβουλοι,
εµπειρογνώµονες) για τη µελέτη και εκτέλεση
συµβάσεων δηµοσίων έργων
και συµβάσεων παραχώρησης έργων
1. Όταν πρόκειται να εκτελεστούν δηµόσια έργα ή
συµβάσεις παραχώρησης έργων προβλεπόµενου συνολικού κόστους µεγαλύτερου των τριάντα εκατοµµυρίων
(30.000.000) ευρώ, επιτρέπεται, η ανάθεση, µε προσφυγή σε διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση
προκήρυξης µε ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, υπηρεσιών συµβούλων οποιασδήποτε ειδικότητας, όπως, ιδίως, τεχνικού, νοµικού, οικονοµικού και συµβούλου οργάνωσης, σε ηµεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, επί ειδικών
θεµάτων, που απαιτούνται για την υλοποίηση, µελέτη και
εκτέλεση των έργων αυτών, έναντι συνολικής αµοιβής
µέχρι των ορίων των περιπτώσεων β΄ και γ΄, κατά περίπτωση, του άρθρου 5. Για την ανάθεση απαιτείται γνώµη
του Τεχνικού Συµβουλίου Δηµόσιων Έργων της Γενικής
Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
2. Όταν πρόκειται να εκτελεστούν δηµόσια έργα ή
συµβάσεις παραχώρησης έργων ή µέρη αυτών και, ειδικότερα, για το σχεδιασµό, µελέτη, έλεγχο µελέτης, διοίκηση και επίβλεψη έργων της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και για τις ανάγκες µηχανογράφησης των

υπηρεσιών της, επιτρέπεται, η ανάθεση, µε προσφυγή
σε διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης µε ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα
της αναθέτουσας αρχής, υπηρεσιών συµβούλων επί ειδικών θεµάτων, που απαιτούνται για την υλοποίηση και εκτέλεση των έργων αυτών έναντι συνολικής αµοιβής µέχρι των ορίων των περιπτώσεων β΄ και γ΄, κατά περίπτωση, του άρθρου 5. Για την ανάθεση απαιτείται γνώµη
του Τεχνικού Συµβουλίου Δηµόσιων Έργων της Γενικής
Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού, µπορεί να εφαρµόζονται οι
διατάξεις της ανωτέρω περίπτωση β΄, ολικά ή µερικά, σε
συγκεκριµένο έργο ή τµήµα έργου ή οµάδα έργων, που
εκτελούνται από το Δηµόσιο ή φορείς του δηµόσιου τοµέα και να ρυθµίζονται όλα τα σχετικά θέµατα.
4. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τις πιστώσεις του
έργου. Η ανάθεση καθηκόντων συµβούλου γίνεται µε
σύµβαση στην οποία οι παρεχόµενες από τον σύµβουλο
υπηρεσίες, οι όροι και προϋποθέσεις παροχής τους, η
διάρκεια της σύµβασης και κάθε άλλη λεπτοµέρεια εφαρµογής της.
5. Σε περιπτώσεις ειδικών ή µεγάλων έργων υποδοµής
ή έργων στα οποία εφαρµόζονται µη διαδεδοµένες ειδικές µέθοδοι µελέτης και κατασκευής, ιδίως σε θέµατα ασφάλειας ή αντιµετώπισης και αποτροπής κινδύνου,
µπορεί, µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής, που λαµβάνεται κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Τεχνικού Συµβουλίου του αρµόδιου Υπουργείου ή του Τεχνικού Συµβουλίου της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών, αν στο αρµόδιο Υπουργείο δεν υφίσταται τεχνικό συµβούλιο, να
ορίζεται ως ειδικός εµπειρογνώµονας για την επίλυση
συγκεκριµένου τεχνικού προβλήµατος και για ολιγοήµερη απασχόληση επιστήµονας εγνωσµένου κύρους και
φήµης και µεγάλης εµπειρίας σχετικής µε το προς επίλυση θέµα, χωρίς να απαιτείται να είναι εγγεγραµµένος
στο Μητρώο Μελετητών. Η επιλογή του εµπειρογνώµονα επιτρέπεται να γίνει έναντι συνολικής αµοιβής µέχρι
των ορίων των περιπτώσεων β΄ και γ΄, κατά περίπτωση,
του άρθρου 5. Η συνολική αµοιβή του εµπειρογνώµονα
βαρύνει τις πιστώσεις του έργου ή της µελέτης και καθορίζεται µε την απόφαση ορισµού του, επί τη βάσει ηµερήσιας αποζηµίωσης που δεν µπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της αµοιβής επιστήµονα µε υπερεικοσαετή εµπειρία, όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισµό Προεκτιµώµενων Αµοιβών της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 8
του άρθρου 53.
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 129
Συµβατικό πλαίσιο - Εφαρµοστέα νοµοθεσία
Κατά την εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εφαρµόζονται: α) οι διατάξεις του παρόντος, β) οι όροι της σύµβα-
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σης και γ) συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.
Άρθρο 130
Όροι εκτέλεσης της σύµβασης
(άρθρο 70 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές επιβάλλουν τον όρο ότι κατά
την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος
Α΄. Ειδικά στις συµβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή φύλαξης, περιλαµβάνονται, επιπλέον του όρου
του πρώτου εδαφίου, τα στοιχεία που αναφέρονται στις
περιπτώσεις α΄ έως στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
68 του ν. 3863/2010 (Α΄115), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και ο ειδικός όρος της παρ. 3 του ίδιου άρθρου. Οι όροι της παρούσας παραγράφου αναφέρονται ήδη στα
έγγραφα της σύµβασης.
2. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να επιβάλλουν και
άλλους ειδικούς όρους σχετικά µε την εκτέλεση της
σύµβασης, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται µε το αντικείµενο της σύµβασης, κατά την έννοια της παρ. 8 του
άρθρου 86, και επισηµαίνονται στην προκήρυξη διαγωνισµού ή στα έγγραφα της σύµβασης. Οι εν λόγω όροι
µπορούν να περιλαµβάνουν οικονοµικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές παραµέτρους ή παραµέτρους που αφορούν την καινοτοµία και την απασχόληση.
3. Οι κοινωνικές παράµετροι αφορούν κυρίως:
α) την απασχόληση εργαζοµένων που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού κατά την έννοια της παρ.
4 του άρθρου 1 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216),
β) τη διευκόλυνση της κοινωνικής ή/και εργασιακής ένταξης ατόµων που προέρχονται από ευπαθείς οµάδες
του πληθυσµού,
γ) την καταπολέµηση των διακρίσεων ή/και
δ) την προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών καθορίζονται
το ελάχιστο ποσοστό απασχόλησης εργαζοµένων που
ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού, καθώς και
οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή της
παραγράφου 3.
Άρθρο 131
Υπεργολαβία
(άρθρο 71 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου
18 από υπεργολάβους υπόκειται σε παρακολούθηση και
έλεγχο από τις αρµόδιες εθνικές αρχές.
2. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να προβλέπουν στα
έγγραφα της σύµβασης ότι, κατόπιν αιτήµατος του υπεργολάβου και εφόσον η φύση της σύµβασης το επιτρέπει,
η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αµοιβή του για την εκτέλεση προµήθειας, υπηρεσίας ή έργου, δυνάµει σύµβασης υπεργολαβίας µε τον
ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα έγγραφα της σύµβασης καθορίζονται τα ειδικότερα µέτρα ή οι µηχανισµοί
που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρή-

σεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωµές, καθώς και οι
ρυθµίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωµής.
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 και το άρθρο 58 δεν αίρουν
την ευθύνη του κύριου αναδόχου.
4. Στις περιπτώσεις των συµβάσεων έργων και όσον αφορά τις υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν σε εγκαταστάσεις υπό την άµεση εποπτεία της αναθέτουσας
αρχής, µετά την ανάθεση της σύµβασης και το αργότερο
κατά την έναρξη της εκτέλεσής της, ο κύριος ανάδοχος
υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόµιµους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συµµετέχουν
στα εν λόγω έργα και υπηρεσίες, εφόσον είναι γνωστά
τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της
σύµβασης, καθώς και τις απαιτούµενες πληροφορίες
σχετικά µε κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιµοποιεί εν συνεχεία στα εν λόγω έργα και
υπηρεσίες.
Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο δεν ισχύει για τους προµηθευτές.
Οι υποχρεώσεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου επεκτείνονται:
α) στις συµβάσεις προµηθειών, στις συµβάσεις υπηρεσιών, πλην όσων αφορούν υπηρεσίες που πρόκειται να
παρασχεθούν στις εγκαταστάσεις υπό την άµεση εποπτεία της αναθέτουσας αρχής ή στους προµηθευτές που
συµµετέχουν σε συµβάσεις έργων ή υπηρεσιών,
β) στους υπεργολάβους των υπεργολάβων του κύριου
αναδόχου και σε κάθε περαιτέρω υπεργολάβο µεταξύ όσων περιλαµβάνονται στην αλυσίδα υπεργολαβίας.
5. Προκειµένου να µην αθετούνται οι υποχρεώσεις της
παρ. 2 του άρθρου 18, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν,
σύµφωνα µε τα άρθρα 79 έως 81, να επαληθεύσουν τη
συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τους υπεργολάβους, σύµφωνα µε τα άρθρα 73 και 74. Στην περίπτωση
αυτή, η αναθέτουσα αρχή:
α) απαιτεί από τον οικονοµικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση
προκύπτει ότι συντρέχουν υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισµού του και
β) µπορεί να απαιτήσει από τον οικονοµικό φορέα να
αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω
επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν δυνητικοί λόγοι
αποκλεισµού του.
6. Κατά παρέκκλιση από την προηγούµενη παράγραφο, αν το( α) τµήµα(τα) της σύµβασης το (α) οποίο (α) ο
κύριος ανάδοχος είχε αναφέρει στην προσφορά του, κατά το άρθρο 58 ή κατά την έναρξη εκτέλεσης της σύµβασης ή κατά τη διάρκεια αυτής, σύµφωνα µε την παρ. 4, ότι προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό
(30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 132, η αναθέτουσα αρχή:
α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδροµή των λόγων
αποκλεισµού για τους υπεργολάβους, σύµφωνα µε τα
άρθρα 73 και 74 και
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα να
αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω
επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού του.
7. Στις περιπτώσεις επαλήθευσης των λόγων αποκλει-
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σµού για τους υπεργολάβους, σύµφωνα µε τις παραγράφους 5 και 6, οι απαιτούµενες πληροφορίες συνοδεύονται από τις υπεύθυνες δηλώσεις και των υπεργολάβων,
σύµφωνα µε το άρθρο 79. Ωστόσο, όταν οι υπεργολάβοι
παρουσιάζονται µετά την ανάθεση της σύµβασης, προσκοµίζουν τα πιστοποιητικά και λοιπά σχετικά δικαιολογητικά αντί της υπεύθυνης δήλωσης.
8. Ειδικά κατά την εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή/και φύλαξης, εφαρµόζεται η παρ. 4 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄115).
Άρθρο 132
Τροποποίηση συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους
(άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι συµβάσεις και οι συµφωνίες-πλαίσιο µπορούν να
τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηµατικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και
ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της
σύµβασης στις οποίες µπορεί να περιλαµβάνονται και
ρήτρες αναθεώρησης τιµών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες
αυτές αναφέρουν το αντικείµενο και τη φύση των ενδεχόµενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και
τους όρους υπό τους οποίους µπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που
ενδέχεται να µεταβάλουν τη συνολική φύση της σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο·
β) για τα συµπληρωµατικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν αναγκαία
και δεν περιλαµβάνονταν στην αρχική σύµβαση, εφόσον
η αλλαγή αναδόχου:
αα) δεν µπορεί να γίνει για οικονοµικούς ή τεχνικούς
λόγους, π.χ. απαιτήσεις εναλλαξιµότητας ή διαλειτουργικότητας µε τον υφιστάµενο εξοπλισµό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν µε τη διαδικασία σύναψης της αρχικής σύµβασης, και
ββ) θα συνεπαγόταν σηµαντικά προβλήµατα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή.
Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιµής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής
σύµβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η
σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν µπορεί
να υπερβαίνει το το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας
της αρχικής σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο.
Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρµογής του παρόντος Βιβλίου
(άρθρα 3 έως 221).
γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από µια επιµελή αναθέτουσα αρχή,
αα) η τροποποίηση δεν µεταβάλλει τη συνολική φύση
της σύµβασης,
ββ) οποιαδήποτε αύξηση της τιµής δεν υπερβαίνει το
50% της αξίας της αρχικής σύµβασης ή της συµφωνίαςπλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η
σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν µπορεί
να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύµβασης ή
της συµφωνίας-πλαίσιο.
Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρµογής του παρόντος Βιβλίου,

δ) όταν ένας νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον
οποίο ανατέθηκε αρχικά η σύµβαση από την αναθέτουσα
αρχή, συνεπεία:
αα) ρητής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης, σύµφωνης µε την περίπτωση α΄,
ββ) ολικής ή µερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου,
λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαµβανοµένων της
εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών, από άλλον οικονοµικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις
της σύµβασης και δεν γίνεται µε σκοπό την αποφυγή της
εφαρµογής του παρόντος Βιβλίου ή
γγ) περίπτωσης που η αναθέτουσα αρχή αναλαµβάνει
τις υποχρεώσεις του κύριου αναδόχου έναντι των υπεργολάβων του και εφόσον η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στις κείµενες διατάξεις, σύµφωνα µε το άρθρο 131,
ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας
τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.
Οι αναθέτουσες αρχές που τροποποιούν µία σύµβαση
στις περιπτώσεις των περιπτώσεων β΄ και γ΄ δηµοσιεύουν σχετική γνωστοποίηση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ένωσης. Η γνωστοποίηση αυτή περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Ζ΄ του Παραρτήµατος V του Προσαρτήµατος Α΄ και δηµοσιεύεται, σύµφωνα µε το άρθρο 65.
2. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι
προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της παρ. 4, οι
συµβάσεις µπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης, σύµφωνα µε το παρόν
Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη
και των δύο ακόλουθων τιµών:
α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και
β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής
σύµβασης για τις συµβάσεις υπηρεσιών και προµηθειών
και του 15% της αξίας της αρχικής σύµβασης για τις
συµβάσεις έργων.
Η τροποποίηση δεν µπορεί να µεταβάλει τη συνολική
φύση της σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.
3. Για τον υπολογισµό της τιµής που προβλέπεται στην
παρ. 2 και στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 1, όταν η
σύµβαση περιλαµβάνει ρήτρα τιµαριθµικής αναπροσαρµογής, η αναπροσαρµοσµένη τιµή είναι η τιµή αναφοράς.
4. Η τροποποίηση σύµβασης ή συµφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια
της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1, εφόσον καθιστά τη σύµβαση ή τη συµφωνία-πλαίσιο ουσιωδώς διαφορετική, ως
προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε
κάθε περίπτωση, µε την επιφύλαξη των παραγράφων 1
και 2, µία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί
µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει µέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύµβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συµµετοχή διαφορετικών
υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή
στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συµµετέχοντες
στη διαδικασία σύναψης σύµβασης,
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β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονοµική ισορροπία
της σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική
σύµβαση ή συµφωνία-πλαίσιο,
γ) η τροποποίηση επεκτείνει σηµαντικά το αντικείµενο
της σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο,
δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύµβαση σε περιπτώσεις
διαφορετικές από τις προβλεπόµενες στην περίπτωση
δ΄ της παραγράφου 1.
5. Απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, σύµφωνα µε το παρόν Βιβλίο, για τροποποιήσεις των διατάξεων µίας δηµόσιας σύµβασης ή µίας συµφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά τους, που είναι διαφορετικές από
τις προβλεπόµενες στις παραγράφους 1 και 2.
Άρθρο 133
Δικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης
(άρθρο 73 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγέλλουν µια δηµόσια σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που
θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης δυνάµει του άρθρου 132,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
της σύναψης σύµβασης,
γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο
λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία
έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258
της ΣΛΕΕ.
2. Οι αναθέτουσες αρχές, υπό τις προϋποθέσεις που
ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, καταγγέλλουν υποχρεωτικά µια δηµόσια σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της
παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄115).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ 1
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΈΡΓΩΝ

πιστασία µέσω κατάλληλης τεχνικής υπηρεσίας, κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 44, και προσωπικού που είτε υπάρχει είτε κατά περίπτωση προσλαµβάνεται και αµείβεται
από τις πιστώσεις του έργου.
Άρθρο 135
Υπογραφή σύµβασης
1. Η σύµβαση συνάπτεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 105. Η έκπτωση κατά την παρ. 5 του άρθρου
105 κηρύσσεται µε απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και κατ’ αυτής ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει
ένσταση εντός δέκα (10) ηµερών από την παραλαβή της.
Η εµπρόθεσµη υποβολή ένστασης αναστέλλει την επιβληθείσα έκπτωση από τη σύµβαση. Επί της ενστάσεως
αποφασίζει οριστικά η προϊσταµένη αρχή.
2. Κατά την υπογραφή του συµφωνητικού ο ανάδοχος
δηλώνει την έδρα του και την ακριβή διεύθυνσή του. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβικής σύµβασης
κάθε µεταβολή των στοιχείων αυτών δηλώνεται υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στη διευθύνουσα υπηρεσία. Διαφορετικά κάθε κοινοποίηση που γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ανάδοχος, επιφέρει όλα τα νόµιµα αποτελέσµατά της.
3. Ο ανάδοχος, κατά τον ίδιο παραπάνω χρόνο, δηλώνει εγγράφως για την παραλαβή των εγγράφων εξουσιοδοτηµένο προς τούτο πρόσωπο, κάτοικο της έδρας της
διευθύνουσας υπηρεσίας, το οποίο εγκρίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η δήλωση του αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση και του εξουσιοδοτούµενου προσώπου
ότι αποδέχεται τον γενόµενο διορισµό του. Κάθε κοινοποίηση προς αυτόν θεωρείται ότι γίνεται προς τον ανάδοχο. Αντικατάσταση του προσώπου αυτού είναι δυνατή
µε ανάλογη εφαρµογή της παραπάνω διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει µόνο µετά την αποδοχή του νέου
προσώπου από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωµα να ζητά την αντικατάστασή του, αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηµατικά από την έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ορίσει χωρίς καµιά καθυστέρηση νέο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.
4. Κατά την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής έργου, επανυπολογίζονται, σε συνδυασµό µε την έκπτωση,
οι προβλεπόµενες δαπάνες για το φόρο προστιθέµενης
αξίας (Φ.Π.Α.), την αναθεώρηση και γενικά οτιδήποτε
προβλέπεται πέραν της δαπάνης κατασκευής του έργου.
ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΤΜΗΜΑ Ι
Άρθρο 134
Τρόπος κατασκευής
Τα δηµόσια έργα κατασκευάζονται µε βάση τη σχετική
εγκεκριµένη µελέτη:
α) Είτε από ειδικευµένους οικονοµικούς φορείς κατά
τις κείµενες διατάξεις. Η έγκριση διεξαγωγής δηµοπρασίας αποτελεί και έγκριση της κατασκευής του έργου µε
οικονοµικό φορέα.
β) Είτε από τον φορέα κατασκευής του έργου µε αυτε-

ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Άρθρο 136
Διοίκηση του έργου – Επίβλεψη
1. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση των έργων ασκούνται από την αρµόδια τεχνική υπηρεσία του
φορέα κατασκευής του έργου (διευθύνουσα ή επιβλέπουσα υπηρεσία), η οποία ορίζει τους τεχνικούς υπαλλήλους που θα ασχοληθούν ειδικότερα µε την επίβλεψη,
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προσδιορίζει τα καθήκοντά τους όταν είναι περισσότεροι
από έναν, παρακολουθεί το έργο τους και γενικά προβαίνει σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των έργων.
2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες
και βοηθούς αυτών για το έργο ή τµήµατά του ή είδη εργασιών τεχνικούς κατά προτίµηση υπαλλήλους που έχουν την κατάλληλη ειδικότητα, ανάλογα µε τα στελέχη
που διαθέτει, τις υπηρεσιακές ανάγκες και την αξιολόγηση του έργου και του προσωπικού. Οι επιβλέποντες αποτελούν τους άµεσους βοηθούς του προϊστάµενου της διευθύνουσας υπηρεσίας στην άσκηση των καθηκόντων
της που σχετίζονται µε το έργο, όπως αυτά ορίζονται
στις επί µέρους διατάξεις του παρόντος τίτλου. Δεν αποκλείεται η άσκηση της επίβλεψης από τον προϊστάµενο
της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία
όταν ορίζει οµάδα επίβλεψης, περιλαµβάνει τον συντονιστή, τους επιβλέποντες και τους βοηθούς τους, µε σαφώς καθορισµένα καθήκοντα στην απόφαση ορισµού, ιδίως σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις υπογραφής εγγράφων
και στοιχείων. Για την παραλαβή των αφανών εργασιών
και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων ορίζει επίσης τριµελή επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων. Όταν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατός ο ορισµός τριµελούς
επιτροπής τεχνικών υπαλλήλων, αυτή η επιτροπή µπορεί
να συγκροτηθεί από (2) δύο υποχρεωτικά µέλη τεχνικούς υπαλλήλους και τον επιβλέποντα.
3. Στην περίπτωση κατασκευής έργου µε ανάθεση σε
ανάδοχο, η επίβλεψη αποσκοπεί στην πιστή εκπλήρωση
από τον ανάδοχο των όρων της σύµβασης και στην κατασκευή του έργου, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης, ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισµό του.
Στην περίπτωση κατασκευής έργου µε αυτεπιστασία, η
επίβλεψη οργανώνει και διευθύνει τα µέσα που έχει στη
διάθεσή της κατά τον οικονοµοτεχνικά προσφορότερο
τρόπο, για να επιτύχει την κατασκευή του έργου, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης,
ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισµό του.
4. Η υποχρέωση της επίβλεψης να προβαίνει σε κάθε
ενέργεια για την πιστή εκπλήρωση των όρων της σύµβασης από τον ανάδοχο, δεν µειώνει σε καµιά περίπτωση
τις ευθύνες του αναδόχου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις και τη σύµβαση.
5. Η επίβλεψη µπορεί να ασκηθεί, εκτός από τον τόπο
των έργων, και σε όλους τους χώρους που κατασκευάζονται τµήµατα του έργου.
6. Σε περιπτώσεις µεγάλων ή ειδικών ή σηµαντικών έργων, η επίβλεψη µπορεί να γίνει µε κλιµάκιο της διευθύνουσας υπηρεσίας, που έχει επικεφαλής τεχνικό κατηγορίας ΠΕ και τον απαιτούµενο αριθµό βοηθών και άλλου τεχνικού και διοικητικού προσωπικού. Το κλιµάκιο επίβλεψης µπορεί να εγκατασταθεί στην έδρα της διευθύνουσας υπηρεσίας ή µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού στον τόπο των έργων.
7. Μετά την έναρξη κατασκευής του έργου, οι βασικοί
µελετητές θα µετέχουν υποχρεωτικά ως Τεχνικοί Σύµβουλοι - Μελετητές στην εκτέλεση αυτού, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 144 και στην παρ. 6 του άρθρου
188.
8. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου συντάσσει και στέλνει στην προϊσταµένη αρχή, κάθε τρίµηνο, συνοπτικές ανακεφαλαιω-

τικές εκθέσεις για την πορεία του έργου και τα σηµαντικά προβλήµατα που σχετίζονται µε την κατασκευή του.
Στις εκθέσεις αυτές περιλαµβάνεται υποχρεωτικά ενηµέρωση σχετικά µε την πορεία εφαρµογής της εγκεκριµένης µελέτης του έργου, µε τον εντοπισµό σφαλµάτων
της προµέτρησης και µε την εµφάνιση απρόβλεπτων περιστάσεων που ήδη έλαβαν χώρα ή είναι σε εξέλιξη και
εκτίµηση της διευθύνουσας υπηρεσίας για το αν στο επόµενο τρίµηνο προβλέπεται να προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών εργασιών, καθώς και για το κόστος των εργασιών αυτών, προκειµένου η προϊσταµένη
αρχή να αποφασίσει σχετικά µε τη συνέχιση του έργου ή
τη µείωση του συµβατικού αντικειµένου και τη διάλυση
της σύµβασης.
9. Όταν παρίσταται ανάγκη διαπίστωσης πραγµατικών
περιστατικών, τα οποία δεν καλύπτονται από άλλες διατάξεις του παρόντος, το αρµόδιο όργανο ή η αρµόδια υπηρεσία µπορεί να προβαίνει σε αυτοψία που διενεργείται από κατάλληλο τεχνικό υπάλληλο ή επιτροπή από τεχνικούς υπαλλήλους που συντάσσουν σχετική έκθεση.
Όταν γίνονται τέτοιες αυτοψίες καλείται να παραστεί
και ο ανάδοχος, αν συντρέχει περίπτωση.
Άρθρο 137
Υπερηµερία κυρίου του έργου
1. Αν ο κύριος του έργου καταστεί υπερήµερος ως
προς την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεών
του, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζηµίωση µόνο
για τις θετικές του ζηµιές που προκαλούνται µετά την επίδοση από αυτόν σχετικής έγγραφης όχλησης. Η έγγραφη όχληση υποβάλλεται µετά την έναρξη της υπερηµερίας του κυρίου του έργου, άλλως είναι πρόωρη και
δεν επιφέρει τα έννοµα αποτελέσµατα της. Η ως άνω
έγγραφη όχληση πρέπει να περιέχει κατ’ ελάχιστον, τα
πραγµατικά περιστατικά που συνιστούν την υπερηµερία
του κυρίου του έργου, το είδος των θετικών ζηµιών των
οποίων θα ζητηθεί η αποζηµίωση και την ηµερήσια αποζηµίωση. Όχληση που δεν έχει το περιεχόµενο αυτό δεν
επιφέρει έννοµες συνέπειες.
Ως θετικές ζηµιές αναγνωρίζονται, ιδίως, η δαπάνη εγκαταστάσεων, η εξυπηρέτηση εγγυητικών καλής εκτέλεσης, ασφάλισης έργου, φύλαξης εργοταξίου σταλίας
του προβλεπόµενου από το οργανόγραµµα προσωπικού,
µηχανηµάτων, γενικών εξόδων, καθώς και ενδεχόµενων
τόκων προκαταβολής. Ιδιαίτερα για την αποζηµίωση των
γενικών εξόδων λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος των
γενικών εξόδων στο ποσοστό που αντιστοιχεί στο έργο,
όπως προκύπτει από τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς των τελευταίων πέντε (5) ετών και εφαρµόζεται
επί της ηµερήσιας αξίας του έργου χωρίς ΓΕ+ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ.
Σε περίπτωση υπερηµερίας από καθυστέρηση πληρωµής λογαριασµού, οι θετικές ζηµιές οφείλονται κατά το
µέτρο που υπερβαίνουν τον τόκο υπερηµερίας.
2. Για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης λόγω των θετικών ζηµιών από σταλίες µηχανικού εξοπλισµού και
προσωπικού του αναδόχου λαµβάνεται υπόψη ο µισθωµένος και ο ιδιόκτητος µηχανικός εξοπλισµός του που
βρίσκεται επί τόπου του έργου και χρησιµοποιείται στην
κατασκευή του, και υπό τις ακόλουθες πρόσθετες προϋποθέσεις:
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α) Ότι ο εξοπλισµός αυτός περιλαµβάνεται και συνοδεύει το χρονοδιάγραµµα του έργου ή τον πίνακα εξοπλισµού που δηλώθηκε στην προσφορά του, όπως ισχύει.
β) Ότι κατά την προσκόµισή του εξοπλισµού στο εργοτάξιο θα κατατεθούν στην Διευθύνουσα Υπηρεσία πλήρη
στοιχεία µε τα οποία να αποδεικνύεται: αα) η ιδιοκτησία,
ββ) το έτος κατασκευής κάθε µηχανήµατος, γγ) το έτος
αγοράς, δδ) η αναπόσβεστη λογιστική αξία του µηχανήµατος από τα επίσηµα βιβλία της εργοληπτικής επιχείρησης, εε) η προβλεπόµενη χρονική περίοδος απασχόλησης κάθε µηχανήµατος, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα
εργασιών και το είδος των εργασιών στο οποίο θα απασχοληθεί, στστ) τα µισθωτήρια συµβόλαια για τον µη ιδιόκτητο εξοπλισµό
γ) Ότι η σταλία κάθε µηχανήµατος θα επισυµβεί µέσα
στην περίοδο που το µηχάνηµα επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα και στον οριζόµενο στην υποπερίπτωση εε΄ της περίπτωσης β΄ χρόνο.
δ) Για τον καθορισµό της αποζηµίωσης για την σταλία
ιδιόκτητου µηχανήµατος θα λαµβάνονται υπόψη ως µέγιστες αποδεκτές τιµές, αυτές που προκύπτουν από την
οριζόµενη στην υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης β΄ αναπόσβεστη λογιστική αξία του µηχανήµατος και την
πραγµατική εναποµένουσα λειτουργική ζωή του µηχανήµατος, βάσει του εγχειριδίου του κατασκευαστή. Για τον
καθορισµό της σταλίας µισθωµένου µηχανήµατος θα
λαµβάνονται υπόψη τα νόµιµα παραστατικά στοιχεία.
ε) Η αποζηµίωση λόγω σταλιών ιδιόκτητων µηχανηµάτων µη περιλαµβανοµένων στον πίνακα µηχανηµάτων
της προσφοράς του αναδόχου, γίνεται µε τις ίδιες προϋποθέσεις, όπως παραπάνω και επιπροσθέτως εφόσον ο
ανάδοχος ενηµέρωσε και έλαβε την έγκριση πριν από
την προσκόµιση του µηχανήµατος από την Υπηρεσία, µε
όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία και απέδειξε την αναγκαιότητα του µηχανήµατος, σε περίπτωση δε αντικατάστασης µηχανήµατος που περιλαµβάνεται στον πίνακα
της προσφοράς, να αποδείξει την αναγκαιότητα της αντικατάστασης.
Άρθρο 138
Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει
το έργο κατά τους όρους της σύµβασης και τις σύµφωνες προς αυτή και το νόµο έγγραφες εντολές του φορέα
κατασκευής του έργου.
2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί µε ακρίβεια τη διάταξη και τις διαστάσεις των διαφόρων µερών
του έργου, όπως προκύπτουν από τα εγκεκριµένα σχέδια ή άλλα στοιχεία της µελέτης, τα οποία δεν επιδέχονται τροποποιήσεων ή αλλαγών, εκτός αν άλλως ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος.
3. Οι έγγραφες εντολές που δίνονται από το αρµόδιο
όργανο για τη συµπλήρωση ή τροποποίηση των στοιχείων της µελέτης, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 3
του άρθρου 156, καθώς και η εκτέλεση των εγκεκριµένων συµπληρωµατικών εργασιών, είναι υποχρεωτική για
τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να λάβει αποζηµίωση ή αύξηση τιµών για µεταβολές στα έργα που έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή, έστω και αν αυτές βελτιώνουν το έργο. Αν η χωρίς έγκριση µεταβολή επιφέρει

µείωση ποσοτήτων ή διαστάσεων, καταβάλλεται µόνο η
αξία των ποσοτήτων των εργασιών που έχουν πράγµατι
εκτελεσθεί χωρίς να αποκλείεται εφαρµογή των διατάξεων για κακοτεχνία.
4. Κατ΄ εξαίρεση, σε επείγουσες περιπτώσεις, η εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τροποποιήσεις ή
συµπληρώσεις µπορεί να δίνεται και προφορικά στον τόπο των έργων. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει σχετική καταχώρηση στο ηµερολόγιο του έργου. Αν τη διαταγή αυτή δίνει ο επιβλέπων, οφείλει να ενηµερώσει αµελλητί εγγράφως τη διευθύνουσα υπηρεσία, για την έκδοση κανονικής εντολής η οποία εκδίδεται εντός τριών
εργασίµων ηµερών από την ανωτέρω έγγραφη ενηµέρωση. Αν η εντολή αυτή διαφοροποιεί µερικά ή ολικά τις εντολές του επιβλέποντα, ο ανάδοχος αποζηµιώνεται για
τις εργασίες που έχει εκτελέσει, σύµφωνα µε την εντολή της επίβλεψης µέχρι τη λήψη της εντολής της διευθύνουσας υπηρεσίας.
5. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για το έργο όλο το απαιτούµενο προσωπικό, υλικά, µηχανήµατα, οχήµατα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα
µέσα. Ο ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση βαρύνεται µε όλες τις απαιτούµενες δαπάνες για την ολοκλήρωση του
έργου, όπως είναι οι δαπάνες των µισθών και ηµεροµισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη µετακίνηση του
προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και της µεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κ.λπ., οι δαπάνες
λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, µίσθωσης µηχανηµάτων και οχηµάτων, οι φόροι, τέλη, δασµοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι δαπάνες εφαρµογής
των σχεδίων κατασκευής των σταθερών σηµείων, καταµετρήσεων, δοκιµών, προσπελάσεων προς το έργο και
στις θέσεις για τη λήψη υλικών, σύστασης και διάλυσης
εργοταξίων, οι δαπάνες αποζηµιώσεων ζηµιών στο προσωπικό του, στον κύριο του έργου ή σε οποιονδήποτε
τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την
καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου.
6. Οι φόροι, τέλη, δασµοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε
άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ’ εξαίρεση, φόροι του Δηµοσίου, λοιπά τέλη που βαρύνουν άµεσα το εργολαβικό αντάλλαγµα, βαρύνουν τον ανάδοχο µόνο στο µέτρο που
ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Μεταγενέστερες αυξοµειώσεις, αυξοµειώνουν αντίστοιχα το
οφειλόµενο εργολαβικό αντάλλαγµα. Τα δύο προηγούµενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήµατος ή τις
παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού.
7. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση
των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο
προσωπικό του ή στο προσωπικό του φορέα του έργου ή
σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά µε τη λήψη µέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωµένος να εκπονεί µε ευθύνη του
κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κ.λπ.) και να λαµβάνει όλα τα
σχετικά µέτρα. Ο ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζηµία που προκαλείται προς
οιονδήποτε από την παράβαση των παραπάνω υποχρεώ-
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σεων, ευθυνόµενος, εκτός άλλων, και για την καταβολή
των σχετικών αποζηµιώσεων. Ο ανάδοχος οφείλει να
λαµβάνει µέτρα προστασίας, σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του Υφυπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων ΔΙΠΑΔ/οικ.177/ 2.3.2001 (Β΄ 266), ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001
(Β΄ 686) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (Β΄ 16), στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες
τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των
µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής
του έργου.
8. Ανεξάρτητα από την υποχρέωση του αναδόχου να
διαθέτει όλο το προσωπικό που απαιτείται για τη διεύθυνση της κατασκευής και την κατασκευή του έργου, η
διακήρυξη µπορεί να ορίζει κατ’ εκτίµηση τον αριθµό τεχνικού προσωπικού κατά ειδικότητα και βαθµίδα εκπαίδευσης, που πρέπει να διαθέτει κατ΄ ελάχιστο ανάδοχος
κατά την εκτέλεση της σύµβασής του. Ο αριθµός αυτός
προσαρµόζεται, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του έργου,
µε βάση το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί πάντα να διατάσσει την αποµάκρυνση του προσωπικού που κρίνεται δικαιολογηµένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργείων του αναδόχου.
9. Αν ο ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωµές των αποδοχών του προσωπικού που έχει προσλάβει και χρησιµοποιεί στο έργο, η Διευθύνουσα Υπηρεσία µετά από γραπτή όχληση των ενδιαφεροµένων, καλεί τον ανάδοχο να
εξοφλήσει τους δικαιούχους µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες. Αν ο ανάδοχος δεν εξοφλήσει τους δικαιούχους,
τότε η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει καταστάσεις
πληρωµής των οφειλοµένων και πληρώνει απευθείας
τους δικαιούχους από τις πιστώσεις του έργου, για λογαριασµό του αναδόχου και έναντι του λαβείν του. Σε εφαρµογή της παραγράφου αυτής µπορεί να πληρωθούν
οι αποδοχές µέχρι και των τριών (3) τελευταίων µηνών
πριν από την όχληση των ενδιαφεροµένων. Προϋπόθεση
της πληρωµής είναι να υπάρχει οφειλή του κυρίου του
έργου εκ της κατασκευής του αποδεικνυόµενη ή όπως
προκύπτει από υποβληθέντα ή συντασσόµενο εκ της Διευθύνουσας Υπηρεσίας λογαριασµό.
10. Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση
και χρησιµοποίηση πηγών αδρανών υλικών ή άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εµπόριο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη σύµβαση. Οι πηγές αυτές, πριν
από τη χρησιµοποίησή τους, πρέπει να εγκριθούν από τη
διευθύνουσα υπηρεσία, που µπορεί να απαγορεύσει τη
χρήση ακατάλληλων ή απρόσφορων για τα έργα πηγών.
Αν διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος εµπορεύεται τα εξορυσσόµενα από τις πηγές αυτές του έργου αδρανή υλικά κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα.
11. Τα υλικά που ανευρίσκονται κατά την κατασκευή
του έργου ή προέρχονται από καθαίρεση παλιών έργων,
ανήκουν στον κύριο του έργου. Ο ανάδοχος αποζηµιώνεται για τις δαπάνες εξαγωγής ή διαφύλαξής τους, αν η
σύµβαση δεν ορίζει διαφορετικά και οφείλει να παίρνει
τα κατάλληλα µέτρα, για να αποτραπεί ή να είναι όσο το
δυνατόν µικρότερη η βλάβη των υλικών κατά την εξαγωγή τους. Χρησιµοποίηση των υλικών από τον ανάδοχο γίνεται µετά από έγγραφη συναίνεση της υπηρεσίας και αφού συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο µεταξύ της διευθύ-

νουσας υπηρεσίας και του αναδόχου.
12. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει αµέσως τη Διευθύνουσα Υπηρεσία αν κατά την κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε
έργα τέχνης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται οι διατάξεις για τις αρχαιότητες. Για την καθυστέρηση των έργων ή διακοπή τους από αυτή την αιτία, έχουν εφαρµογή
οι σχετικές διατάξεις του παρόντος νόµου.
13. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων ή εργασιών φορέα του δηµόσιου τοµέα, που είναι δυνατόν να
επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του, να
προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και εκµεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και
χωρίς µείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συµβάλει στην άµεση αποκατάσταση των βλαβών ή διακοπών.
14. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίσει
την απρόσκοπτη άσκηση της επίβλεψης στα εργοστάσια
που κατασκευάζονται τµήµατα του έργου και γενικά σε
όλους τους χώρους που κρίνει απαραίτητο η διευθύνουσα υπηρεσία. Ο διευθύνων από µέρους της αναδόχου επιχείρησης τα έργα υποχρεούται, µετά από ειδοποίηση
της υπηρεσίας, να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν, διευθύνουν ή επιθεωρούν τα έργα, κατά τις µεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο
των έργων ή στους άλλους τόπους παραγωγής, καθώς
και των συµβούλων και εµπειρογνωµόνων.
15. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κάθε τρίµηνο να συντάσσει
και να στέλνει στην προϊσταµένη αρχή, µέσω της διευθύνουσας υπηρεσίας, συνοπτικές ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου, αναλόγου περιεχοµένου
µε τις αντίστοιχες εκθέσεις της διευθύνουσας υπηρεσίας που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 136. Οι
εκθέσεις αυτές δεν θεωρούνται ως αιτήµατα του αναδόχου, ούτε ως παραιτήσεις από δικαιώµατά του και οι απαντήσεις επ’ αυτών δεν συνιστούν βλαπτικές πράξεις,
κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 174.
Άρθρο 139
Διεύθυνση έργου από την πλευρά του αναδόχου
Η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του αναδόχου στους τόπους κατασκευής τους γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την διευθύνουσα υπηρεσία. Η επί του τόπου
των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου του αναδόχου είναι υποχρεωτική και ανάλογη
µε τη φύση και το µέγεθος του κατασκευαζόµενου έργου. Η ελάχιστη τεχνική στελέχωση του εργοταξίου σε
κάθε έργο καθορίζεται µε απόφαση της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, στη διακήρυξη. Προκειµένου για έργα προϋπολογισµού πάνω από τρία εκατοµµύρια (3.000.000,00) ευρώ, η αναλογία αυτή καθορίζεται τουλάχιστον σε τρεις (3) τεχνικούς ανάλογων προσόντων και πείρας, από τους οποίους ένας (1) τουλάχιστον πρέπει να είναι διπλωµατούχος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) και ένας (1) τουλάχιστον
πτυχιούχος ανωτάτου τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύµατος (Α.Τ.Ε.Ι.). Για το προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται προσκόµιση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού
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φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζοµένων. Η παράβαση των διατάξεων του
άρθρου αυτού αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα για τον οικονοµικό φορέα, τα στελέχη και τους υπαλλήλους της, καθώς και για τους υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί να καθορίζεται ή και να αναπροσαρµόζεται ο αριθµός των τεχνικών επί τόπου των έργων, ανάλογα µε τον προϋπολογισµό και τη φύση του εκτελούµενου έργου.
Άρθρο 140
Υποχρεώσεις µελών αναδόχου κοινοπραξίας
1. Οι εγγυήσεις εκτέλεσης του έργου εκδίδονται υπέρ
όλων των µελών της κοινοπραξίας.
2. Τα µέλη της αναδόχου κοινοπραξίας ευθύνονται έναντι του κυρίου του έργου εις ολόκληρο για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη σύµβαση ή από το νόµο.
3. Όλα τα µέλη της κοινοπραξίας οφείλουν κατά την
κατάρτιση και υπογραφή της σύµβασης να καταθέσουν
συµβολαιογραφική πράξη διορισµού κοινού εκπροσώπου
της κοινοπραξίας έναντι του κυρίου του έργου και των υπηρεσιών. Με την ίδια πράξη ορίζεται υποχρεωτικά και ο
αναπληρωτής του εκπροσώπου. Ο αναπληρωτής εκπροσωπεί την κοινοπραξία σε κάθε περίπτωση απουσίας ή
κωλύµατος του εκπροσώπου, καθώς και σε περιπτώσεις
θανάτου ή ανικανότητας αυτού. Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο από τα
µέλη της κοινοπραξίας ή από τους νόµιµους εκπροσώπους των εταιριών που κοινοπρακτούν. Ο εκπρόσωπος ή
ο αναπληρωτής του µπορούν να διορίζουν άλλους πληρεξούσιους για τη διενέργεια συγκεκριµένων πράξεων
κατά την εκπροσώπηση της κοινοπραξίας, εφόσον δόθηκε σε αυτούς τέτοια εξουσία µε την πράξη διορισµού
τους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόµενης
παραγράφου ο διορισµός του εκπροσώπου και του αναπληρωτή και η αποδοχή του από αυτούς διαρκούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και µέχρι την πλήρη εκκαθάριση των σχέσεων της κοινοπραξίας µε τον κύριο του έργου. Μαζί µε την πράξη διορισµού κατατίθενται κατά την
υπογραφή της σύµβασης και δηλώσεις αποδοχής του
διορισµού τους από τον εκπρόσωπο και από τον αναπληρωτή του. Ο διορισµός του εκπροσώπου και του αναπληρωτή του και οι δηλώσεις αποδοχής πρέπει να είναι χωρίς αίρεση ή όρους και να εκτείνονται σε όλα τα θέµατα
που αφορούν την εκτέλεση της σύµβασης, στα οποία περιλαµβάνεται και η είσπραξη του εργολαβικού ανταλλάγµατος και ο διορισµός αντικλήτου.
4. Αντικατάσταση του εκπροσώπου ή του αναπληρωτή
του ή και των δύο γίνεται µόνο από κοινού από όλα τα
µέλη της κοινοπραξίας µε συµβολαιογραφική πράξη. Μόνο µετά την κοινοποίηση της πράξης αυτής και των δηλώσεων αποδοχής του διορισµού τους από τους διοριζόµενους παύει η εξουσία εκπροσώπησης αυτών που είχαν
διορισθεί πριν.
Άρθρο 141
Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων
1. Η υπαίτια παράλειψη οφειλόµενης ενέργειας από
όργανα του φορέα κατασκευής του έργου αποτελεί πειθαρχική παράβαση.
2. Ιδίως αποτελούν πειθαρχικές παραβάσεις:

α) Για τους επιβλέποντες το έργο: η υπαίτια καθυστέρηση να ενηµερώσει αµελλητί τη Διευθύνουσα Υπηρεσία
για τροποιητικές προφορικές εντολές µε εγγραφή τους
στο ηµερολόγιο του έργου, η υπαίτια καθυστέρηση στην
ενηµέρωση του προϊσταµένου της διευθύνουσας υπηρεσίας για την εκ µέρους του αναδόχου παραβίαση του
χρονοδιαγράµµατος κατασκευής ή την κατασκευή ελαττωµατικών εργασιών ή την ενσωµάτωση ελαττωµατικών
υλικών ή την παράλειψη τήρησης των νόµιµων µέτρων ασφάλειας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
β) Για τον προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας:
η παράλειψη κίνησης και διεκπεραίωσης της διαδικασίας
έκπτωσης του αναδόχου παρά τη συνδροµή των αναγκαίων προϋποθέσεων, η παράλειψη έγκαιρης έγκρισης
των επιµετρήσεων, λογαριασµών και βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών του έργου, η παράλειψη αµελλητί κοινοποίησης του εγκεκριµένου λογαριασµού στον ανάδοχο και η πρόσκληση για την προσκόµιση των δικαιολογητικών πληρωµής και η χορήγηση εντολών για εκτέλεση
εργασιών οι οποίες δεν προβλέπονται από την αρχική ή
εγκεκριµένη συµπληρωµατική σύµβαση, ούτε άλλως
πως είναι επιτρεπτή η εκτέλεσή τους κατά τις κείµενες
διατάξεις.
γ) Για τον προϊστάµενο και τα όργανα της προϊσταµένης αρχής: η παράλειψη έγκαιρης έγκρισης των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων και των Πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής, η χορήγηση παράτασης
προθεσµίας χωρίς να υφίστανται οι νόµιµες προϋποθέσεις και η παράλειψη έκδοσης απόφασης σε ένσταση
του αναδόχου κατά απόφασης κήρυξης έκπτωσης, εντός
της δίµηνης προθεσµίας της παραγράφου 7 του άρθρου
160.
3. Για τις παραβάσεις των προηγούµενων παραγράφων το αρµόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντος φορέα είτε επιβάλλει εις βάρος των υπαιτίων, ανάλογα µε τη βαρύτητά τους, την πειθαρχική ποινή του προστίµου µέχρι ποσού αντίστοιχου του µισθού
των έξι (6) µηνών είτε τους παραπέµπει στο οικείο πειθαρχικό όργανο για την επιβολή των κατά τις κείµενες
διατάξεις προβλεπόµενων πειθαρχικών ποινών.
Άρθρο 142
Συµβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου
1. Σε περίπτωση κατασκευής σηµαντικών έργων συγκροτείται επιτροπή παρακολούθησης του έργου. Η επιτροπή έχει συµβουλευτικό χαρακτήρα και παρακολουθεί
την εφαρµογή της µελέτης ή την αιτιολογηµένη αποδοχή προτεινόµενων τροποποιήσεων αυτής, την τήρηση
του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής, τη διαµόρφωση
του κόστους, την τήρηση κανόνων ασφαλείας και υγιεινής του χώρου εργασίας, την τήρηση των µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και γενικά την πορεία του
έργου.
2. Ο χαρακτηρισµός των έργων ως «σηµαντικών έργων» για την εφαρµογή της ανωτέρω παραγράφου γίνεται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα,
ο οποίος και συγκροτεί την επιτροπή. Στις περιπτώσεις
έργων του Δηµοσίου ο χαρακτηρισµός του έργου ως σηµαντικού και η ταυτόχρονη σύσταση και συγκρότηση της
επιτροπής γίνεται από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης για δηµοτικά έργα, από τον Γενικό
Γραµµατέα της Περιφέρειας για τα έργα περιφερειακού
επιπέδου και από τον αρµόδιο Υπουργό για τα άλλα έρ-
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γα. Για τα έργα των άλλων φορέων του δηµόσιου τοµέα
ο χαρακτηρισµός και η σύσταση και συγκρότηση της επιτροπής γίνεται από το αρµόδιο όργανο του κυρίου του
έργου.
3. H επιτροπή συνιστάται και συγκροτείται για κάθε
συγκεκριµένο έργο ή οµάδα έργων, ακόµη και από το
στάδιο της µελέτης για την άσκηση ανάλογων καθηκόντων κατά το στάδιο αυτό.
4. H επιτροπή αποτελείται από όργανα της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα και από εκπροσώπους των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των φορέων που θα χρησιµοποιήσουν τα έργα ή και άλλων κοινωνικών φορέων. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο πρόεδρος της επιτροπής και ο αναπληρωτής του,
καθώς και τα µέλη που δεν µπορεί να είναι περισσότερα
από πέντε (5) όταν πρόκειται για έργα δηµοτικά ή περιφερειακού επιπέδου και επτά (7) για τα άλλα έργα.
5. Με µέριµνα του Προέδρου η επιτροπή ορίζει ένα µέλος της, ως σύνδεσµο µε τον φορέα κατασκευής. Ο σύνδεσµος ανακοινώνεται στον φορέα κατασκευής του έργου, που του παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για ενηµέρωση της επιτροπής στα θέµατα αρµοδιότητάς της
όπως αυτά προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του
νόµου. Η επιτροπή µπορεί πάντα να προβαίνει στην αντικατάσταση του συνδέσµου.
6. Οι συνεδριάσεις και λοιπές ενέργειες της επιτροπής
δεν ακολουθούν ορισµένο τύπο. Κάθε φορά που η επιτροπή ή ορισµένα µέλη της το θεωρούν σκόπιµο και τουλάχιστον στο τέλος του κάθε ηµερολογιακού τριµήνου,
συντάσσονται εκθέσεις που περιλαµβάνουν τα συµπεράσµατα των συζητήσεων και τη γνώµη της επιτροπής στα
θέµατα της αρµοδιότητάς της. Σε περίπτωση που διαµορφώνονται περισσότερες από µία γνώµες, καταχωρούνται όλες οι γνώµες στην έκθεση, µε αναφορά των
µελών που τάσσονται µε την κάθε γνώµη. Η καταχώρηση γίνεται µε πρώτη τη γνώµη που συγκεντρώνει την υποστήριξη των περισσότερων µελών και ακολουθούν
στη σειρά µε την ίδια βάση οι υπόλοιπες γνώµες. Οι εκθέσεις υπογράφονται από τον πρόεδρο και το σύνδεσµο,
κοινοποιούνται στον κύριο του έργου και το φορέα κατασκευής (διευθύνουσα υπηρεσία - προϊσταµένη αρχή) και
ανακοινώνονται στη Γ.Γ.Υ.. Όταν η επιτροπή έχει συγκροτηθεί για οµάδα έργων, οι εκθέσεις µπορεί να συντάσσονται και χωριστά για καθένα έργο. Στον ανάδοχο
µπορεί να κοινοποιούνται, αν το ζητήσει, τα µέρη των εκθέσεων που περιλαµβάνουν κρίσεις για αυτόν.
7. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ανακοινώνει υποχρεωτικά
στον πρόεδρο της επιτροπής τη σύµβαση, τις σχετικές
αποφάσεις τροποποιήσεων της σύµβασης, εκπτώσεων ή
διαλύσεων εργολαβίας, την έκδοση βεβαίωσης περάτωσης του έργου και τις αποφάσεις συγκρότησης των επιτροπών παραλαβής. Αν η επιτροπή έχει συγκροτηθεί από
το στάδιο εκπόνησης της µελέτης, ανακοινώνονται επίσης οι αποφάσεις επιλογής µελετητών, έγκρισης σταδίων ή φάσεων µελέτης και τελικών εγκρίσεων της µελέτης.
Η επιτροπή ενεργεί και λειτουργεί, σύµφωνα µε τις
διατάξεις για τα συλλογικά όργανα και τα αναφερόµενα
στην απόφαση συγκρότησής της.
Άρθρο 143
Κοινοποίηση στον ανάδοχο - εκπροσώπηση
1. Η επικοινωνία των υπηρεσιών που εκτελούν έργα µε

τον ανάδοχο συντελείται είτε: α) µε τηλεοµοιοτυπία,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του
ν. 2672/1998 είτε β) µε όργανο της υπηρεσίας ή οποιοδήποτε άλλο δηµόσιο όργανο είτε γ) µε δικαστικό επιµελητή, κατόπιν παραγγελίας του αρµόδιου οργάνου είτε
πληρεξουσίου νοµικού εκπροσώπου του είτε δ) µε email
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κατά τις κείµενες διατάξεις. Η
κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης και της απόφασης
έκπτωσης του άρθρου 160, της ειδικής διαταγής του άρθρου 159, γίνεται αποκλειστικά κατά τις περιπτώσεις β΄
και γ΄.
Για την κοινοποίηση, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις β΄
και γ΄ συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό επιδόσεως. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται ανάλογα οι οικείες διατάξεις
Κκώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Ο ανάδοχος γνωστοποιεί
στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τη νόµιµη εκπροσώπησή του
ή τους πληρεξούσιους.
2. Όταν πρόκειται για υπογραφή του χρονοδιαγράµµατος, των επιµετρήσεων, των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών, των πρωτοκόλλων κανονισµού τιµών µονάδος
νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), των Ανακεφαλαιωτικών
ΠιΝνάκων, συµπληρωµατικών συµβάσεων, των πιστοποιήσεων και της επί τόπου παρακολούθησης και διοίκησης
κατασκευής του έργου, ο ανάδοχος µπορεί να αντιπροσωπευθεί από τεχνικό στέλεχος της επιχείρησης ή άλλο
τεχνικό που έχει τα νόµιµα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
Ο ανωτέρω τεχνικός µπορεί να είναι ολικά ή µερικά και
πληρεξούσιος ή εκπρόσωπος του αναδόχου.
Άρθρο 144
Σύµπραξη στην κατασκευή του µελετητή Πρόσθετες εγγυήσεις - Ευθύνη
1. Όταν η µελέτη του έργου έχει εκπονηθεί από ιδιωτικό µελετητικό γραφείο, η Διευθύνουσα Υπηρεσία ειδοποιεί εγγράφως τον µελετητή για την έναρξη κατασκευής του έργου που έχει µελετήσει και για κάθε τροποποίηση της µελέτης εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 2.
2. Επιτρέπεται η τροποποίηση της εγκεκριµένης µελέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, µόνο για τη
διόρθωση σφαλµάτων της ή τη συµπλήρωση ελλείψεών
της ή για λόγους που υπαγορεύονται από απρόβλεπτες
περιστάσεις. Προς τούτο υποβάλλεται πρόταση της διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου προς την προϊσταµένη αρχή, η οποία αποφασίζει ύστερα από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου κατασκευών. Αν η τροποποίηση αποδίδεται σε σφάλµατα και ελλείψεις της µελέτης και ο µελετητής αποδέχεται την ευθύνη του, τροποποιεί τη µελέτη κατά την παρ. 5 του άρθρου 188, εφόσον
δεν έχουν παραγραφεί οι αξιώσεις του εργοδότη. Σε κάθε άλλη περίπτωση την τροποποίηση αναλαµβάνει ο ανάδοχος του έργου σε συνεργασία µε µελετητή που διαθέτει τα νόµιµα προσόντα. Για να εισαχθεί το θέµα στο
Τεχνικό Συµβούλιο πρέπει η τροποποιητική µελέτη να είναι σε στάδιο αντίστοιχο µε την προς τροποποίηση και
να έχει τεθεί υπόψη του αρχικού µελετητή που διατυπώνει εγγράφως τη γνώµη του σε εύλογη, κατά την κρίση
της διευθύνουσας υπηρεσίας, προθεσµία.
Κατά τη συζήτηση στο συµβούλιο καλούνται προς ακρόαση ο αρχικός µελετητής, ο ανάδοχος του έργου ή
εκπρόσωποί τους και εκπρόσωπος της υπηρεσίας που ενέκρινε την αρχική µελέτη, οι οποίοι υποβάλλουν γραπτό υπόµνηµα. Η προϊσταµένη αρχή εκδίδει την απόφα-
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ση περί αποδοχής της πρότασης τροποποίησης της µελέτης, µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την
έκδοση της γνωµοδότησης του συµβουλίου και η κοινοποίηση της απόφασης στην υπηρεσία τήρησης των µητρώων, αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωµή των εργασιών της τροποποιητικής µελέτης. Αν η ανάγκη τροποποίησης της µελέτης αποδίδεται σε σφάλµατα ή ελλείψεις της και δεν έχουν παραγραφεί οι αξιώσεις του
κυρίου του έργου κατά του µελετητή, εφαρµόζονται οι
διατάξεις της παραράφου 5 του άρθρου 188. Ο µελετητής της αρχικής µελέτης µπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας κατά της απόφασης περί τροποποίησης της µελέτης, αν αυτή αποδίδεται σε σφάλµατα ή παραλείψεις της
µελέτης. Η άσκηση αίτησης θεραπείας αναστέλλει τις
εις βάρος του µελετητή οικονοµικές συνέπειες και την έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας, όχι όµως την εφαρµογή της τροποποιηµένης µελέτης.
Η απόφαση κοινοποιείται στα αρµόδια για την κίνηση
της πειθαρχικής διαδικασίας κατά του µελετητή και των
υπαιτίων υπαλλήλων όργανα, αν η ανάγκη τροποποίησης οφείλεται σε λάθη ή παραλείψεις της µελέτης.
3. Αν δεν έχει περάσει η εξαετία που προβλέπεται από
την παράγραφο 1 του άρθρου 188, για την παραγραφή
των αξιώσεων του εργοδότη κατά του µελετητή, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 5 του αυτού άρθρου 188.
Στην περίπτωση αυτή, καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής
του έργου, ο µελετητής φέρει πλήρως την ευθύνη της
µελέτης του.
4. Για την πληρότητα των εκπονούµενων µελετών, τον
αρτιότερο σχεδιασµό, την καλύτερη διοίκηση και επίβλεψη και την έντεχνη κατασκευή του έργου, υποχρεούνται
ο µελετητής, ο ανάδοχος κατασκευής του έργου και ο
τεχνικός σύµβουλος να ασφαλίζουν τη µελέτη, την κατασκευή του έργου και τις υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου αντίστοιχα, κατά παντός κινδύνου, περιλαµβανοµένων και των περιπτώσεων ζηµιών από ανωτέρα βία.
Με απόφαση του Υπουργού, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων ορίζονται τα έργα, οι µελέτες και οι υπηρεσίες που υπάγονται στην ασφάλιση, οι ασφαλιζόµενοι
κίνδυνοι, η διάρκεια της ασφάλισης, η διαδικασία διαπίστωσης της επέλευσης του κινδύνου και της καταβολής
του ασφαλίσµατος, τα ελάχιστα όρια ασφαλιστικών καλύψεων, οι αποδεκτές εξαιρέσεις και οι µέγιστες απαλλαγές, η έναρξη εφαρµογής της υποχρέωσης ασφάλισης και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα. Μέχρι την έκδοση της
ανωτέρω απόφασης τα έργα των οποίων ο προϋπολογισµός χωρίς το ΦΠΑ υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ ασφαλίζονται υποχρεωτικά.»
Άρθρο 145
Χρονοδιάγραµµα κατασκευής
1. Σε κάθε σύµβαση κατασκευής έργου ορίζεται προθεσµία για την περάτωσή του στο σύνολο και κατά τµήµατα. Μέσα σε προθεσµία που ορίζεται στα έγγραφα της
σύµβασης και η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από
δεκαπέντε (15) ηµέρες και να υπερβαίνει τις τριάντα (30)
ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος
µε βάση την ολική και τις τµηµατικές προθεσµίες, συντάσσει και υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία το
χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου. Σε περίπτωση
που το κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης ήταν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης, η πλέον συµφέ-

ρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, το υποβληθέν από τον
οικονοµικό φορέα που αναδείχθηκε ανάδοχος χρονοδιάγραµµα µπορεί να συνιστά το «εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου» κατά τα οριζόµενα στα
έγγραφα της σύµβασης.
2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες το χρονοδιάγραµµα και µπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου ιδίως αναφορικά
µε την κατασκευαστική αλληλουχία, την κατασκευασιµότητα της µεθοδολογίας, την επίτευξη των χρονικών οροσήµων της σύµβασης και µε τις δυνατότητες χρονικής
κλιµάκωσης των πιστώσεων. Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί συµβατικό στοιχείο του έργου. Αν η έγκριση δεν γίνει µέσα στην πιο πάνω προθεσµία ή αν µέσα στην προθεσµία αυτή δεν ζητήσει γραπτά η Διευθύνουσα Υπηρεσία διευκρινίσεις ή αναµορφώσεις ή συµπληρώσεις, το χρονοδιάγραµµα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται όταν µεταβληθούν οι προθεσµίες, το αντικείµενο ή οι ποσότητες των εργασιών. Η έναρξη των εργασιών του έργου από µέρους του αναδόχου δεν µπορεί να
καθυστερήσει πέρα των τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Η µη τήρηση των ανωτέρω προθεσµιών µε υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την
επιβολή των διοικητικών και παρεπόµενων χρηµατικών
κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου και
για τα αρµόδια όργανα του φορέα κατασκευής αποτελεί
πειθαρχικό αδίκηµα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις
διατάξεις του άρθρου 141.
3. Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του έργου. Το χρονοδιάγραµµα αναλύει ανά µονάδα χρόνου η οποία καθορίζεται
στα έγγραφα της σύµβασης και πάντως ανά ηµερολογιακό τρίµηνο τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. Το χρονοδιάγραµµα συντάσσεται µε τη µορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαµβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή οµάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραµµικό διάγραµµα και
σχετική έκθεση. Σε έργα προϋπολογισµού άνω του ενός
εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ είναι υποχρεωτική η σύνταξη τευχών ή διαγραµµάτων µε τη µέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης. Σε έργα µικρότερου προϋπολογισµού
µπορεί να προβλέπεται η σύνταξη τευχών ή διαγραµµάτων µε τη µέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης στα έγγραφα
της σύµβασης.
4. O ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης µέσα σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή της σύµβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραµµα του
εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτοµερώς τα
πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισµού και µηχανηµάτων
που θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου.
Άρθρο 146
Ηµερολόγιο του έργου
1. Για κάθε εργολαβία, µε µέριµνα του αναδόχου τηρείται ηµερολόγιο σε βιβλιοδετηµένα διπλότυπα αριθµηµένα φύλλα. Το ηµερολόγιο συµπληρώνεται καθηµερινά
και αναγράφονται, µε συνοπτικό τρόπο, σε αυτό ιδίως:
α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν
κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου,
β) αριθµητικά στοιχεία για το απασχολούµενο προσω-
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πικό κατά κατηγορίες, καθώς και το προσωπικό σε ηµεραργία λόγω υπερηµερίας του εργοδότη,
γ) τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα, καθώς και τα µηχανήµατα σε ηµεραργία λόγω υπερηµερίας του εργοδότη,
δ) θέση και περιγραφή των εργασιών . Αναφορά για τις
εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει πρόοδος ή δεν εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι,
ε) ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιµων εργασιών εντός
της ηµέρας,
στ) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισµού,
ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθµίσεων. Επίσης καταγράφονται τροποποιήσεις ή προβλήµατα µε τις ρυθµίσεις και τον σχετικό εξοπλισµό,
η) τα προσκοµιζόµενα υλικά, τις εκτελούµενες εργασίες,
θ) τις εργαστηριακές δοκιµές,
ι) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήµατα, ζηµίες, µη
συνήθεις συνθήκες που προκαλούν καθυστερήσεις, επίσης περιλαµβάνεται ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή
επανάληψης εργασιών
αα) τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης,
ββ) έκτακτα περιστατικά και
γγ) σηµαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες µε το Δηµόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους ιδιοκτήτες,
δδ) κάθε άλλο σχετικό µε το έργο σηµαντικό πληροφοριακό στοιχείο.
2. Το ηµερολόγιο τηρείται µε µέριµνα του αναδόχου,
υπογράφεται από τον εκπρόσωπό του και από εντεταλµένο όργανο της επίβλεψης όταν αυτό παρίσταται στο
εργοτάξιο. Το ένα αποκοπτόµενο φύλλο περιέρχεται
στη Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός επτά (7) ηµερών, µε
µέριµνα του εντεταλµένου οργάνου της επίβλεψης, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. Οι
εγγραφές στο ηµερολόγιο αποτελούν πληροφοριακά
στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, τη δύναµη απασχολούµενου προσωπικού και µηχανηµάτων και γενικά για
την παροχή εικόνας προόδου του έργου.
3. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί πάντα να ορίσει
την εγγραφή στο ηµερολόγιο συµπληρωµατικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριµένο έργο ή να ζητήσει από τον ανάδοχο την τήρηση
και άλλων στατιστικών στοιχείων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατό να ζητηθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία να καταγράφονται γεγονότα ή καταστάσεις µε
σκαριφήµατα, φωτογραφίες, καταγραφές µε video ή άλλες µεθόδους καταγραφής οπτικών µέσων. Σε µεγάλα
έργα, για κάθε εργοτάξιο σε διακριτή γεωγραφική ενότητα θα πρέπει να τηρούνται χωριστές ηµερήσιες αναφορές προόδου ή ηµερολόγιο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη. Στις περιπτώσεις µικρών έργων
µπορεί η Διευθύνουσα Υπηρεσία να ορίσει την τήρηση
του ηµερολογίου κατά άλλο συνοπτικότερο τρόπο, την
τήρησή του κατά εβδοµάδα ή άλλο χρονικό διάστηµα ή
και τη µη τήρηση ηµερολογίου.
4. Εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του
για καθηµερινή τήρηση ηµερολογίου, επιβάλλεται ειδική
ποινική ρήτρα που καθορίζεται στα συµβατικά τεύχη και
δεν µπορεί να είναι µικρότερη των εκατό (100), ούτε ανώτερη των πεντακοσίων (500) ΕΥΡΩ, για κάθε ηµέρα
παράλειψης, αναλόγως µε το ύψος της συµβατικής δαπάνης του έργου. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται α-

πό τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, ύστερα από ειδική πρόσκληση του Προϊσταµένου της, στην οποία ο επιβλέπων
αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης.
Άρθρο 147
Προθεσµίες
1. Κάθε σύµβαση, εκτός από την προθεσµία για την περάτωση του συνόλου του έργου (συνολική προθεσµία),
περιλαµβάνει και προθεσµίες για την ολοκλήρωση συγκεκριµένων τµηµάτων αυτού (τµηµατικές προθεσµίες).
Σε περιπτώσεις µικρών έργων ή έργων που από τη φύση
τους δεν επιδέχονται προσδιορισµό τµηµάτων ή χαρακτηριστικών επί µέρους δραστηριοτήτων, µπορεί η σύµβαση να µην προβλέπει τµηµατικές προθεσµίες.
2. Όλες οι προθεσµίες (συνολική και τµηµατικές) αρχίζουν από την υπογραφή της σύµβασης, εκτός αν στα
συµβατικά τεύχη ορίζεται διαφορετικά.
3. Μέσα στη συνολική προθεσµία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι επί µέρους εργασίες του έργου και να έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόµενες από τη σύµβαση
δοκιµές. Το ίδιο ισχύει αναλογικά και για τις τµηµατικές
προθεσµίες.
4. Τµηµατικές προθεσµίες ορίζονται από τη σύµβαση:
α. Αποκλειστικές Τµηµατικές Προθεσµίες για παράδοση τµηµάτων του έργου που η έγκαιρη αποπεράτωσή
τους έχει ιδιαίτερη σηµασία για τον κύριο του έργου, όπως είναι η κατασκευή τµηµάτων του έργου που µπορεί
να χρησιµοποιηθούν αυτοτελώς, η συµπλήρωση εργασιών που αποτελούν προϋπόθεση ή συνδυάζονται µε τις
εργασίες άλλου έργου, εκτός της εργολαβίας στην οποία αναφέρεται η συγκεκριµένη σύµβαση, η εκτέλεση
εργασιών για εξασφάλιση του έργου από καιρικές συνθήκες.
β. Ενδεικτικές Τµηµατικές Προθεσµίες, ως σταθµοί ενδιάµεσου ελέγχου της προόδου του έργου.
5. Όλες οι καθοριζόµενες τµηµατικές προθεσµίες θεωρούνται ως ενδεικτικές, εκτός αν ρητώς ορίζονται από
τη σύµβαση ως αποκλειστικές.
6. Υποχρεωτικά καθορίζονται στα συµβατικά τεύχη και
για την περίοδο έναρξης των εργασιών εκτέλεσης ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες ανά ένα (1) ή το πολύ δύο
(2) µήνες ανάλογα µε το µέγεθος του έργου και τις συνθήκες εκτέλεσης.
Οι ως άνω ενδεικτικές προθεσµίες τίθενται υποχρεωτικά για το διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι το πέρας του ενός τετάρτου (1/4) της αρχικής συµβατικής προθεσµίας περαίωσης. Το χρονικό αυτό διάστηµα δεν µπορεί να είναι µικρότερο από έξι (6) µήνες.
Σε περίπτωση που κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης
κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης ήταν ο
χρόνος περαίωσης του έργου κατά τα οριζόµενα στην
περίπτ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 86, στο υποβαλλόµενο
από τους συµµετέχοντες χρονοδιάγραµµα περιλαµβάνονται υποχρεωτικά, ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες
για το σύνολο του συµβατικού χρόνου, ανά χρονικά διαστήµατα, τα οποία αντιστοιχούν σε διακριτά τµήµατα
του έργου ή σε µέρος αυτών και καθορίζονται στα τεύχη
δηµοπράτησης.
7. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεχίσει την
κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσµίας χρονικό διάστηµα ίσο προς το ένα τρίτο (1/3)
αυτής και πάντως όχι µικρότερο των τριών (3) µηνών (ο-
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ριακή προθεσµία). Η συνολική προθεσµία υπολογίζεται
µε βάσει την αρχική συµβατική προθεσµία και τις παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτηµα του
αναδόχου µέσα στην αρχική συµβατική προθεσµία και
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.
8. Παράταση της συνολικής ή των τµηµατικών προθεσµιών εγκρίνεται:
α) Είτε «µε αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του
συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου
τµήµατος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα
του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συµβατικού αντικειµένου.
β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή µέρος
των υπολειπόµενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιµη για το συµφέρον του έργου, έστω και αν η
καθυστέρηση του συνόλου ή µέρους των υπολειπόµενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα
του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσµίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόµενων εργασιών του έργου ή µιας τµηµατικής προθεσµίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες,
ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.
9. Κατά την έγκριση των παρατάσεων της συνολικής ή
των τµηµατικών προθεσµιών, εκτιµάται και προσδιορίζεται πάντοτε το υπαίτιο για την επιµήκυνση του χρόνου
συµβαλλόµενο µέρος, για το σύνολο ή για µέρος των έργων ή κατά κονδύλια εργασιών. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν επηρεάζουν την κατάπτωση των ποινικών ρητρών, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της.
10. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσµιών γίνεται από την προϊσταµένη αρχή, ύστερα από αίτηµα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτηµα πρέπει να
υποβάλλεται τουλάχιστον ένα µήνα πριν από τη λήξη
της ισχύουσας συνολικής προθεσµίας περαιώσεως του
έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήµατος εκδίδεται
από την Προϊσταµένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) µηνών από την υποβολή του αιτήµατος του
αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης µετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσµιών επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του
έργου οι προβλεπόµενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές.
Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη Διευθύνουσα
Υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώµη της προς
την προϊσταµένη αρχή. Όταν πρόκειται για παράταση
«χωρίς αναθεώρηση», ο προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας, σε αντιπαράσταση µε τον ανάδοχο, καταρτίζει πίνακα διαχωρισµού των εργασιών, σε εκείνες
που µπορούσαν να εκτελεσθούν σε προηγούµενη αναθεωρητική περίοδο και στις λοιπές εργασίες. Οι πρώτες
διαχωρίζονται και κατά αναθεωρητική περίοδο, µέσα
στην οποία µπορούσε και έπρεπε να εκτελεσθούν. Ο πίνακας αποτελεί πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας και
ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά του
πίνακα διαχωρισµού, µόνο αν τον υπογράψει µε επιφύλαξη. Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να συµπράξει στην κατάρτιση ή να υπογράψει τον πίνακα, εφαρµόζεται ανάλογα η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου
156.
Άρθρο 148
Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσµιών έργου
1. Με τη σύµβαση ορίζονται οι ποινικές ρήτρες οι οποί-

ες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, αν ο ανάδοχος υπερβεί, µε υπαιτιότητά του, τη συνολική και τις τεθείσες τµηµατικές προθεσµίες κατασκευής του έργου.
Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν µε αιτιολογηµένη απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και παρακρατούνται
από τον αµέσως επόµενο λογαριασµό του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της εγκεκριµένης συνολικής προθεσµίας και των αποκλειστικών
τµηµατικών προθεσµιών δεν ανακαλείται. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών ανακαλούνται υποχρεωτικά, αν το έργο περατωθεί µέσα στην εγκεκριµένη συνολική προθεσµία δηλαδή
εγκεκριµένη προθεσµία και χορηγηθείσα οριακή προθεσµία εφόσον συντρέχει περίπτωση.
2. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για
κάθε ηµέρα υπέρβασης της εγκεκριµένης προθεσµίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθµό ηµερών
ίσο µε το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόµενης από τη σύµβαση αρχικής συνολικής προθεσµίας. Για τις επόµενες ηµέρες µέχρι ακόµα δεκαπέντε τοις εκατό
(15%) της αρχικής συνολικής προθεσµίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%)
της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου.
Ως µέση ηµερήσια αξία νοείται το πηλίκο της αξίας της
σύµβασης δηλαδή του συνολικού χρηµατικού ποσού της
σύµβασης, µαζί µε το ποσό των συµπληρωµατικών συµβάσεων και χωρίς το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας
(Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριµένη προθεσµία του έργου δηλαδή αρχική συνολική προθεσµία και όλες οι παρατάσεις
που έχουν εγκριθεί µετά από σχετικό αίτηµα του αναδόχου.
Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της εγκεκριµένης προθεσµίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α..
Εφόσον στη σύµβαση ορίζονται τµηµατικές προθεσµίες, ορίζεται υποχρεωτικά και το ποσοστό των ποινικών ρητρών ανά ηµέρα υπέρβασης, καθώς και ο συνολικός χρόνος για την επιβολή τους. Το συνολικό ποσό της
ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών δεν µπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις
εκατό (3%) της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α..
Σε περίπτωση που κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης
κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης ήταν ο
χρόνος περαίωσης του έργου κατά τα οριζόµενα στην
περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 86, οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται, για την υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών καθορίζονται συνολικά σε ποσοστό επί
της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α., το οποίο ισούται
µε το γινόµενο «α.εχ», αλλά δεν µπορεί να είναι µικρότερο του τρία τοις εκατό (3%), όπου:
«εχ» είναι η χρονική έκπτωση της προσφοράς του αναδόχου και
«α» είναι ο συντελεστής βαρύτητας της χρονικής έκπτωσης, που ορίστηκε στη διακήρυξη του έργου».
3. Όταν ο χρόνος αποπεράτωσης ενός έργου έχει ιδιαίτερη σηµασία για τον κύριο του έργου και εφόσον αυτό προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης, µπορεί µε
τη σύµβαση να περιοριστούν οι χρόνοι της προηγούµενης παραγράφου για την επιβολή των ποινικών ρητρών
µέχρι το µισό, µε ανάλογη αύξηση του ποσοστού της ηµερήσιας ποινικής ρήτρας, διατηρουµένου του ανωτάτου
ορίου της ποινικής ρήτρας. Ειδικά, κριτήριο ανάθεσης
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της σύµβασης κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης ήταν ο χρόνος περαίωσης του έργου κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση (δ) της παρ. 2 του άρθρου 86, οι
ανωτέρω χρόνοι για την επιβολή των ποινικών ρητρών
µειώνονται στο µισό και τριπλασιάζεται το ποσοστό της
ηµερησίας ποινικής ρήτρας. Στην περίπτωση αυτή, οι
ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της
συνολικής προθεσµίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό εννέα τοις εκατό (9%) του συνολικού
ποσού της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α..
Άρθρο 149
Επιτάχυνση εργασιών - Ρήτρα
πρόσθετης καταβολής (πριµ)
1. Ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής για την
κάλυψη ή περιορισµό των καθυστερήσεων του έργου, αν
ευθύνεται για αυτές ο ανάδοχος, µπορεί να δώσει εντολή στον ανάδοχο να επιταχύνει τις εργασίες, εκτελώντας τις απαραίτητες πρόσθετες εργασίες και παίρνοντας τα απαραίτητα πρόσθετα µέτρα, χωρίς καµία επιπλέον αποζηµίωση.
2. Εφόσον η ταχύτερη, σε σχέση µε τη συµβατική προθεσµία, εκτέλεση του έργου ή τµήµατος αυτού, έχει ιδιαίτερη σηµασία και, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ρητή σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη δηµοπράτησης του
έργου σε όλες τις περιπτώσεις διαδικασιών ανάθεσης,
καταβάλλεται στον ανάδοχο πρόσθετη καταβολή (πριµ).
Αν στα συµβατικά τεύχη προβλέπεται πρόσθετη καταβολή απαιτείται η προηγούµενη έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µετά από
γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών.
Η πρόσθετη καταβολή υπολογίζεται ως ποσοστό της
αρχικής συµβατικής αξίας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα συµβατικά τεύχη και το συνολικό ύψος της δεν
µπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας
της προϋπολογιζόµενης δαπάνης του έργου µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. Στα συµβατικά τεύχη προβλέπεται η κατανοµή των σχετικών ποσών, κατά χρονική µονάδα ταχύτερης παράδοσης του έργου ή του κρίσιµου
τµήµατος, όπως και κάθε θέµα που σχετίζεται µε την αναγνώριση των προϋποθέσεων για την πραγµατοποίηση
της πρόσθετης καταβολής. Η πρόσθετη καταβολή θεωρείται συµπληρωµατικό εργολαβικό αντάλλαγµα, εγκρίνεται αναλόγως ως τροποποίηση της σύµβασης βάσει
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 132
και περιλαµβάνεται στις σχετικές πιστοποιήσεις του έργου, µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α. Για αυτή την έγκριση
της τροποποίησης της σύµβασης απαιτείται η βεβαίωση
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας µετά από αίτηµα του αναδόχου, αναγνώρισης της δαπάνης και υπολογισµού του
ποσού της πρόσθετης καταβολής.
3. Αν προβλέπεται πρόσθετη καταβολή για ταχύτερη
περάτωση του έργου, οι αποφάσεις για παρατάσεις προθεσµιών ρυθµίζουν πάντοτε κάθε θέµα που σχετίζεται µε
την πρόσθετη αυτή καταβολή και ιδιαίτερα, αν µετατίθεται, µερικά ή ολικά, ο κρίσιµος, για την πρόσθετη καταβολή, χρόνος.
4. Σε περίπτωση που το κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης ήταν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης, η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής,
δεν επιτρέπεται η πρόβλεψη στη σύµβαση ρήτρας περί
πρόσθετης καταβολής.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ –
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Άρθρο 150
Προκαταβολές
1. Εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης,
χορηγείται στον ανάδοχο προκαταβολή µέχρι του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύµβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Η χορήγηση οποιασδήποτε προκαταβολής γίνεται µετά την εγκατάσταση εργοταξίου από τον ανάδοχο επί τόπου του έργου. Για το ποσό αυτό
βαρύνεται ο ανάδοχος µε τόκο. Δεν οφείλονται από τον
ανάδοχο τόκοι για χορηγηθείσα προκαταβολή για το αναπόσβεστο τµήµα της προκαταβολής και για το χρονικό
διάστηµα διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του
κυρίου του έργου. Το ποσοστό του επιτοκίου καθορίζεται
ειδικά και ανέρχεται σε ποσοστό ίσο µε το µικρότερο επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του Δηµοσίου δωδεκάµηνης ή αν δεν εκδίδονται τέτοια εξάµηνης διάρκειας
προσαυξηµένο κατά 0,25 ποσοστιαίες µονάδες και αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων .
2. Η προκαταβολή που προβλέπεται από τη διακήρυξη
εγκρίνεται µε απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας µετά από αίτηση του αναδόχου και καταβάλλεται στον ανάδοχο µετά από υποβολή λογαριασµού και έγκριση αυτού από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία στο σύνολό της ή
τµηµατικά.
3. Η διακήρυξη µπορεί να προβλέπει προκαταβολές:
α) Μέχρι πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της σύµβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α για δαπάνες πρώτων
εγκαταστάσεων, µελέτες και άλλα έξοδα εκκίνησης του
έργου. Η προκαταβολή αυτή µπορεί να οριστεί µέχρι δέκα τοις εκατό (10%) στις περιπτώσεις έργων µε σηµαντικές µελέτες ή σηµαντικές εγκαταστάσεις, προσκοµίσεις
µηχανικού εξοπλισµού και άλλες παρόµοιες περιπτώσεις
µεγάλων αρχικών δαπανών.
β) Μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύµβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α, για δαπάνες προµηθειών υλικών ή µηχανηµάτων που πρόκειται να εγκατασταθούν ή ενσωµατωθούν στο έργο. Σε κάθε περίπτωση
το άθροισµα των προβλεπόµενων προκαταβολών δεν
µπορεί να είναι ανώτερο του δεκαπέντε τοις εκατό
(15%) της αξίας της σύµβασης χωρίς αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.
4. Η απόσβεση της προκαταβολής γίνεται τµηµατικά
µε παρακράτηση από κάθε πληρωµή προς τον ανάδοχο,
µεταγενέστερη του χρόνου λήψης της προκαταβολής εκατοστιαίου ποσοστού (Π%), που εφαρµόζεται στο ποσό
της πληρωµής και προκύπτει από τη σχέση:
Π = ρ/Σ x 100 x 1,10
όπου: ρ είναι το ποσό της προκαταβολής σε ευρώ και
Σ, πάλι σε ευρώ, το µέρος του συµβατικού ποσού που
δεν έχει ακόµα πληρωθεί στον ανάδοχο κατά τη χορήγηση της προκαταβολής. Αν διάφορα ποσά ρ1, ρ2, ρ3 κ.λπ.
χορηγηθούν ως τµηµατική παροχή της προκαταβολής,
τότε το ποσοστό παρακράτησης προκύπτει από τη σχέση:
Π = 100 x 1,10 x (ρ1/Σ1 + ρ2/Σ2 + ρ3/Σ3 + ...)
όπου Σ1, Σ2, Σ3 κ.λπ. είναι τα αντίστοιχα µε το Σ ποσά
όταν χορηγήθηκαν τµηµατικά οι προκαταβολές ρ1, ρ2,
ρ3 κ.λπ..
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5. Μαζί µε την παρακράτηση για τµηµατική απόσβεση
της προκαταβολής γίνεται και παρακράτηση των δεδουλευµένων τόκων στο µέχρι τότε αναπόσβεστο µέρος της
προκαταβολής. Οι τόκοι υπολογίζονται για το χρονικό
διάστηµα µετρούµενο σε ηµέρες µέχρι την ηµεροµηνία
υποβολής του σχετικού λογαριασµού.
6. Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιµοποιηθεί
για δαπάνες που δεν σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε το
έργο. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 ο ανάδοχος
υποχρεούται να δίνει στην υπηρεσία στο τέλος κάθε µήνα συνοπτική κατάσταση για τις καταβολές που έχει
πραγµατοποιήσει σε βάρος της προκαταβολής και το υπόλοιπό της µε ένδειξη του τραπεζικού λογαριασµού
στον οποίο είναι κατατεθειµένο.
7. Η προκαταβολή της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 κατατίθεται υποχρεωτικά σε δεσµευµένο τραπεζικό λογαριασµό και χρησιµοποιείται µόνο για την πληρωµή της προµήθειας των υλικών ή µηχανηµάτων, για τα οποία έχει χορηγηθεί και για τα οποία έχουν κατατεθεί
πριν από τη χορήγησή της σχετικά προτιµολόγια. Οι πληρωµές από το δεσµευµένο αυτόν λογαριασµό γίνονται
µε επιταγές του αναδόχου, µετά από σχετική παροχή
σύµφωνης γνώµης της διευθύνουσας υπηρεσίας προς
την τράπεζα. Η σύµφωνη γνώµη παρέχεται µε βάση τα
προσκοµιζόµενα οριστικά τιµολόγια ή άλλα έγγραφα και
αποδεικτικά στοιχεία δαπανών (φορτωτικές, εκκαθαρίσεις δασµών κ.λπ.) ή για την επιστροφή της προκαταβολής ή µέρους της που δεν χρησιµοποιήθηκε. Η σύµβαση
µπορεί να ορίζει στην περίπτωση της προκαταβολής αυτής και άλλους συµπληρωµατικούς όρους για την παρακολούθηση της διάθεσης των υλικών και µηχανηµάτων
που αγοράστηκαν µε αυτή.
8. Ο ανάδοχος µπορεί πάντα να ζητήσει ταχύτερη απόσβεση της προκαταβολής, από αυτή που προβλέπεται
στην παράγραφο 5.
9. Εάν η σύµβαση διαλυθεί µε υπαιτιότητα του αναδόχου, το αναπόσβεστο µέρος της προκαταβολής πρέπει
να επιστραφεί, το αργότερο σε τρεις (3) µήνες από τη
διάλυση της σύµβασης. Μετά την προθεσµία αυτή στο αναπόσβεστο µέρος της προκαταβολής οφείλεται ο νόµιµος τόκος υπερηµερίας, αντί του ειδικού τόκου που ορίζεται, σύµφωνα µε την παράγραφο 1. Αν η σύµβαση διαλυθεί ή περιοριστεί µε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου, το αναπόσβεστο µέρος της προκαταβολής, που δεν
συµψηφίζεται προς εκκαθαρισµένες απαιτήσεις του αναδόχου κατά του κυρίου του έργου επιστρέφεται, µέσα σε
έξι (6) µήνες από τη διάλυση ή τη λήξη των λοιπών εργασιών στην περίπτωση περιορισµού του έργου. Κατά το
εξάµηνο αυτό διάστηµα δεν υπολογίζεται τόκος στο αναπόσβεστο µέρος της προκαταβολής, µετά την παρέλευσή του όµως, οφείλεται και στην περίπτωση αυτή ο
νόµιµος τόκος υπερηµερίας.
Άρθρο 151
Επιµετρήσεις
1. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαµβάνονται επί τόπου όλα τα αναγκαία στοιχεία για την επιµέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούµενων εργασιών.
Τα επί τόπου επιµετρητικά στοιχεία λαµβάνονται από
κοινού από την επίβλεψη του άρθρου 136 και τον εκπρόσωπο του αναδόχου, καταχωρούνται σε επιµετρητικά
φύλλα εις διπλούν, που υπογράφονται από τα δύο µέρη
και καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο. Ειδικά για την

περίπτωση της παραλαβής φυσικού εδάφους, η Προϊσταµένη Αρχή συγκροτεί Επιτροπή, στην οποία συµµετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάµενος της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας και επιβλέπων.
2. Στο τέλος κάθε µήνα ή σε άλλη χρονική περίοδο
που ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης, ο ανάδοχος
συντάσσει επιµετρήσεις κατά διακριτά µέρη του έργου
για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν τον προηγούµενο
µήνα. Η επιµέτρηση περιλαµβάνει για κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή της µε ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιµολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισµού τιµών µονάδας νέων εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα
αναγκαία γι’ αυτό επιµετρητικά σχέδια, στοιχεία και διαγράµµατα, µε βάση τα στοιχεία απευθείας καταµέτρησης
των εργασιών ή των πρωτοκόλλων της παραγράφου 3.
Οι επιµετρήσεις, συνοδευόµενες από τα αναγκαία επιµετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για έλεγχο το αργότερο είκοσι ηµέρες
(20) µετά το τέλος του εποµένου της εκτελέσεώς τους
µηνός, αφού υπογραφούν από αυτόν µε την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο».
Οι επιµετρήσεις συντάσσονται µε µέριµνα και δαπάνη
του αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ο οποίος ολοκληρώνεται µε την εγκριτική απόφαση της τελευταίας.
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, µέσα σε σαράντα πέντε
(45) ηµέρες από την υποβολή των επιµετρήσεων από
τον ανάδοχο, έχει την υποχρέωση να προβεί σε έλεγχο
και διόρθωση των υπολογισµών, να εγκρίνει τις επιµετρήσεις και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο τις επιµετρήσεις που έχουν ελεγχθεί και διορθωθεί. Η κοινοποίηση
αυτή θεωρείται πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας κατά
την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 174 και ο ανάδοχος, εάν δεν αποδέχεται τις διορθώσεις, µπορεί να ασκήσει το προβλεπόµενο δικαίωµα της ένστασης.
Εάν οι υποβαλλόµενες επιµετρήσεις παρουσιάζουν
ελλείψεις, που καθιστούν αδύνατο τον έλεγχο ή τη διόρθωσή τους, η Διευθύνουσα Υπηρεσία επιστρέφει τις επιµετρήσεις στον ανάδοχο µέσα στην πιο πάνω προθεσµία
των σαράντα πέντε (45) ηµερών και τον καλεί για την
συµπλήρωση των συγκεκριµένων ελλείψεων. Τα στοιχεία που λείπουν και κρίνονται απαραίτητα από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να αναφέρονται στην πρόσκληση συγκεκριµένα και αριθµηµένα. Ο ανάδοχος µέσα
σε ένα µήνα υποχρεούται να επανυποβάλλει τις επιµετρήσεις συµπληρώνοντας όλα τα στοιχεία που του ζητήθηκαν µε την πρόσκληση. Μετά την πιο πάνω επανυποβολή των επιµετρήσεων, η Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν
µπορεί να τις επιστρέψει εκ νέου στον ανάδοχο προς
συµπλήρωση, αλλά υποχρεούται µέσα σε ένα (1) µήνα
να τις ελέγξει, να τις διορθώσει, να τις εγκρίνει και να τις
κοινοποιήσει στον ανάδοχο.
Οι επιµετρήσεις, εάν δεν επιστραφούν εγκεκριµένες ή
διορθωµένες ή για συµπλήρωση µέσα στην πιο πάνω
προθεσµία των σαράντα πέντε (45) ηµερών ή εάν, µετά
την επανυποβολή τους, αυτές δεν ελεγχθούν, διορθωθούν, εγκριθούν και κοινοποιηθούν στον ανάδοχο, µέσα
στην πιο πάνω µηνιαία προθεσµία, θεωρούνται αυτοδίκαια εγκεκριµένες, µόνο υπό την έννοια ότι µπορούν να
συµπεριληφθούν από τον ανάδοχο σε επόµενο λογαριασµό.
Οι επιµετρήσεις του έργου, εγκεκριµένες από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ή αυτοδίκαια εγκεκριµένες, µπορεί
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να ελεγχθούν εκ νέου από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής και αν διαπιστωθεί η ύπαρξη αχρεωστήτως καταβληθέντος εργολαβικού ανταλλάγµατος, αυτό είναι επιστρεπτέο ύστερα από σύνταξη αρνητικού λογαριασµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 8 του
άρθρου 152. Οι αυτοδίκαια εγκεκριµένες επιµετρήσεις υπόκεινται στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε
επόµενο λογαριασµό.
3. Όταν πρόκειται για εργασίες, η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή στην τελική µορφή του
έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν
από άλλες και δεν είναι τελικά εµφανείς, ποσότητες που
παραλαµβάνονται µε ζύγιση ή άλλα παρόµοια, ο ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει την επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 136, και τον επιβλέποντα, προκειµένου να προβούν από κοινού στην καταµέτρηση ή ζύγιση
και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών ή πρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοιχα. Το πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόµενο από τον ανάδοχο, τον επιβλέποντα και τα µέλη της επιτροπής, αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοποίηση των σχετικών εργασιών. Η
πρόσκληση της αναδόχου προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να γίνεται για µεν την από κοινού ζύγιση τουλάχιστον µια (1) εργάσιµη ηµέρα πριν από αυτήν, για δε
τη λήψη των στοιχείων υπαίθρου τουλάχιστον πέντε (5)
εργάσιµες ηµέρες πριν τη διενέργειά τους. Η µη ανταπόκριση των εντεταλµένων οργάνων στην πρόσκληση µπορεί να αποτελεί λόγο υπερηµερίας του κυρίου του έργου
και επιφέρει πειθαρχικές ποινές στους υπεύθυνους.
Το πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών συνοδεύει υποχρεωτικά την επιµέτρηση των σχετικών εργασιών δεν έχει εκτελεστό διοικητικό χαρακτήρα και δεν προσβάλλεται αυτοτελώς παρά µόνο από κοινού µε την προσβολή
της εγκριτικής πράξης της επιµέτρησης.
4. Ειδικώς ο χαρακτηρισµός των εδαφών που κατασκευάζεται το έργο, γίνεται από δύο ή περισσότερους
τεχνικούς υπαλλήλους, που ορίζονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ο ορισµός της επιτροπής αυτής ανακοινώνεται στην προϊσταµένη αρχή, η οποία µπορεί να
ορίσει και άλλον υπάλληλο να συµµετέχει στο έργο της
επιτροπής. Η προϊσταµένη αρχή µπορεί σε κάθε περίπτωση να ορίσει άλλη επιτροπή για επανέλεγχο και χαρακτηρισµό εδαφών. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το
τεχνικό προσωπικό ή σε περίπτωση αδυναµίας να ληφθεί
απόφαση, λόγω διαφωνίας των υπαλλήλων που ορίζονται σε άρτιο αριθµό, ο ανωτέρω χαρακτηρισµός εδαφών γίνεται κατά τον προσφορότερο τρόπο µε απόφαση
της προϊσταµένης αρχής.
5. Δύο (2) µήνες το αργότερο µετά τη βεβαιωµένη περάτωση του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία επί µέρους επιµετρήσεις που λείπουν και την «τελική επιµέτρηση», δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τµηµατικών επιµετρήσεων και των
πρωτοκόλλων της παραγράφου 3. Αν αυτές έχουν ελεγχθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, οι ποσότητες τίθενται όπως διορθώθηκαν, έστω και αν εκκρεµούν κατ’ αυτών ενστάσεις του αναδόχου ή αιτήσεις θεραπείας. Η
καταχώρηση αυτή στην τελική επιµέτρηση δεν αποτελεί
παραίτηση του αναδόχου από τέτοιες αιτήσεις ή ενστάσεις που έχουν ασκηθεί νόµιµα, ούτε παρέχει το δικαίωµα σε αυτόν να υποβάλει νέες. Για τις επιµέρους επιµετρήσεις, που δεν έχουν ακόµη ελεγχθεί από την υπηρε-

σία, καταχωρούνται οι ποσότητες των επιµετρήσεων όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο πριν από τον έλεγχο
της υπηρεσίας. Η τελική επιµέτρηση υπογράφεται από
τον ανάδοχο µε την ένδειξη «όπως συντάχθηκε από τον
ανάδοχο». Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει υποχρέωση να
προβεί στον έλεγχο της τελικής επιµέτρησης, µέσα σε
δύο (2) µήνες από την υποβολή της και να κοινοποιήσει
στον ανάδοχο την ελεγµένη και διορθωµένη επιµέτρηση. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 έχει εφαρµογή για την τελική επιµέτρηση.
6. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί από τον ανάδοχο
τελική επιµέτρηση, το αργότερο εντός δύο µηνών από
την κοινοποίηση προς αυτόν της βεβαίωσης περαίωσης
των εργασιών, επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε συµπληρωµένο µήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα
ποσοστού δύο χιλιοστών (2%ο) επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον ανάδοχο µέχρι τότε για
την όλη σύµβαση. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται µε απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και για έξι (6) το πολύ µήνες καθυστέρησης. Ανεξάρτητα από την επιβολή
της ποινικής ρήτρας και µετά την πάροδο του χρόνου επιβολής της, η τελική επιµέτρηση συντάσσεται από την
υπηρεσία που µπορεί να χρησιµοποιήσει γι’ αυτό ιδιώτες
τεχνικούς και συνεργεία καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη σε βάρος του αναδόχου. Η τελική επιµέτρηση που
συντάσσεται µε αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται στον ανάδοχο.
7. Μαζί µε την τελική επιµέτρηση ο ανάδοχος µπορεί
να υποβάλει και κάθε άλλο αίτηµά του που σχετίζεται µε
δικαίωµά του από την εκτέλεση της σύµβασης, αν αυτό
δεν έχει αποσβεστεί και η σχετική αξίωση παραγραφεί,
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 173 ή αν το σχετικό δικαίωµα δεν έχει αποσβεστεί ή χαθεί από κάποια άλλη αιτία.
Μετά την υποβολή της τελικής επιµέτρησης, ο ανάδοχος
µπορεί να εγείρει σχετικές απαιτήσεις µόνο για οψιγενείς αιτίες.
8. Στις περιπτώσεις συµβάσεων που προβλέπουν πληρωµή µε κατ’ αποκοπή τίµηµα, τελική επιµέτρηση είναι η
επιβεβαίωση κατασκευής των επιµέρους εργασιών ποιοτικά και ποσοτικά, όπως προβλέπονται στη σύµβαση. Για
την πραγµατοποίηση των τµηµατικών πληρωµών εφαρµόζονται επιµέρους ποσοστά εκτέλεσης εργασιών κατά
τµήµατα του έργου, όπως ορίζεται στη σύµβαση.
Άρθρο 152
Λογαριασµοί - Πιστοποιήσεις
1. Η πληρωµή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγµατος γίνεται τµηµατικά, µε βάση τις πιστοποιήσεις
των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί µέσα στα όρια του
χρονοδιαγράµµατος εργασιών.
Αν από τον ανάδοχο κατασκευασθούν εργασίες πέρα
από τις προβλεπόµενες στο χρονοδιάγραµµα, ο κύριος
του έργου έχει το δικαίωµα να αναβάλει την πληρωµή
των επιπλέον εργασιών, ώστε να συµπέσει µε τα προβλεπόµενα στο χρονοδιάγραµµα. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται όταν στη σύµβαση
προβλέπεται πρόσθετη καταβολή (πριµ) στον ανάδοχο
για τη γρηγορότερη περάτωση του έργου.
2. Η πραγµατοποίηση τόσο των τµηµατικών πληρωµών
όσο και της οριστικής πληρωµής του εργολαβικού ανταλλάγµατος, καθώς και η εκκαθάριση όλων των αµοιβαίων απαιτήσεων από την εργολαβική σύµβαση, γίνεται
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µε βάση τους λογαριασµούς και τις πιστοποιήσεις.
3. Μετά τη λήξη κάθε µήνα ή άλλης χρονικής περιόδου
που ορίζει η σύµβαση για τις τµηµατικές πληρωµές, ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασµό των ποσών από εργασίες που εκτελέσθηκαν, τα οποία οφείλονται σ΄ αυτόν.
Οι λογαριασµοί αυτοί στηρίζονται στις επιµετρήσεις των
εργασιών και στα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών. Απαγορεύεται να περιλαµβάνονται στο λογαριασµό εργασίες που δεν έχουν επιµετρηθεί. Κατ’ εξαίρεση,
για τµήµατα του έργου, για τα οποία, κατά την κρίση του
επιβλέποντος µηχανικού, δεν ήταν δυνατή η σύνταξη επιµετρήσεων κατά διακριτά και αυτοτελώς επιµετρήσιµα
τµήµατα του έργου, επιτρέπεται να περιλαµβάνονται
στο λογαριασµό εργασίες βάσει προσωρινών επιµετρήσεων, για τις οποίες όµως έχουν ληφθεί επιµετρητικά
στοιχεία. Η αξία των εργασιών που πιστοποιούνται βάσει
προσωρινών επιµετρήσεων απαγορεύεται να υπερβαίνει
το 20% της αξίας του συνόλου των πιστοποιούµενων εργασιών του τρέχοντος λογαριασµού.
4. Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη σύµβαση, ηµιτελείς εργασίες µπορεί να περιληφθούν στο λογαριασµό
µε έγκριση της υπηρεσίας, αν η φύση τους είναι τέτοια
που, ενδεχόµενη διακοπή του έργου, δε θα κατέστρεφε
την ηµιτελή εργασία. Οι εργασίες αυτές καταχωρούνται
σε χωριστό µέρος του λογαριασµού και περιλαµβάνονται µε προσωρινή τιµή µειωµένη, ώστε να είναι δυνατή
η αυτοτελής αποπεράτωση της εργασίας µε το υπόλοιπο
της προβλεπόµενης τιµής.
5. Στο λογαριασµό µπορεί να περιληφθούν, επίσης, τα
υλικά που εισκοµίσθηκαν µε έγκριση της υπηρεσίας στα
εργοτάξια ή σε αποθήκες που δηλώθηκαν και εγκρίθηκαν. Οι ποσότητες των υλικών αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνουν αυτές που απαιτούνται για την εκτέλεση
των προσεχών εργασιών του εγκεκριµένου προγράµµατος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση. Οι ποσότητες των υλικών περιλαµβάνονται χωριστά στο συνοπτικό πίνακα εργασιών που συνοδεύει το λογαριασµό,
στον οποίο αναφέρονται επίσης και οι θέσεις αποθήκευσης των υλικών. Για τα περιλαµβανόµενα στους λογαριασµούς υλικά ο ανάδοχος έχει ακέραιη την ευθύνη, µέχρι
την ενσωµάτωσή τους και την παραλαβή του έργου. Τα
υλικά περιλαµβάνονται σε χωριστό τµήµα των λογαριασµών, µε τιµές που δεν µπορεί να είναι ανώτερες των τιµών πρακτικού της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιµών Δηµοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ) ή άλλου αρµόδιου οργάνου το οποίο θα οριστεί µε νόµο, του χρόνου της δηµοπρασίας ή
του τελευταίου διατιθέµενου πρακτικού και που βρίσκονται σε συνάρτηση προς την αντίστοιχη συµβατική τιµή,
ώστε το υπόλοιπο µέρος της τιµής να αρκεί για την ολοκλήρωση της εργασίας, στην οποία θα ενσωµατωθούν τα
υλικά. Ποσοστά γενικών εξόδων και οφέλους της επόµενης παραγράφου δεν υπολογίζονται στα υλικά.
6. Στους λογαριασµούς περιλαµβάνονται επίσης η αναθεώρηση τιµών, αποζηµιώσεις κάθε είδους που έχουν
εγκριθεί, αντίτιµο απολογιστικών εργασιών που εκτελέσθηκαν µέσω της εργολαβίας και κάθε άλλη εγκεκριµένη
δαπάνη που καταβάλλεται στον ανάδοχο. Στο λογαριασµό περιλαµβάνεται ακόµη και το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του εργολάβου της περίπτωσης θ΄ της
παραγράφου 7 του άρθρου 53, αν αυτό δεν περιλαµβάνεται στις συµβατικές τιµές, και το σύνολο µειώνεται κα-

τά το ποσοστό έκπτωσης της δηµοπρασίας, αν συντρέχει περίπτωση. Από τους λογαριασµούς αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισµένες απαιτήσεις του εργοδότη και ιδίως ποινικές ρήτρες, περικοπές τιµών των άρθρων 159
και 170, συµπληρωµατική κράτηση εγγύησης, αν γι’ αυτή
δεν έχουν κατατεθεί εγγυητικές επιστολές, οπότε γίνεται σχετική µνεία, απόσβεση προκαταβολών, παρακράτηση αξίας χορηγούµενων υλικών, πληρωµές που έγιναν
σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και γενικά
κάθε απαίτηση του εργοδότη που δεν έχει ικανοποιηθεί
µε άλλον τρόπο.
7. Οι λογαριασµοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και συνοδεύονται ιδίως από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των εγκεκριµένων επιµετρήσεων εργασιών που εκτελέσθηκαν από την αρχή του έργου, πίνακα
και αναλυτική επιµέτρηση των εργασιών οι οποίες πιστοποιούνται τµηµατικά και προσωρινά, τα παραστατικά
στοιχεία των απολογιστικών εργασιών, τον πίνακα του υπολογισµού της αναθεώρησης και από τις αποφάσεις
που αναγνωρίζουν αποζηµιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές
ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις του εργοδότη.
Από κάθε νεότερο λογαριασµό αφαιρούνται τα ποσά που
πληρώθηκαν µε τους προηγούµενους λογαριασµούς, καθώς και ποσά που δεν αντιστοιχούν σε εγκεκριµένες επιµετρήσεις ή αφορούν σε λάθη εγκεκριµένων λογαριασµών. Για την υποβολή τον έλεγχο και την έγκριση του
λογαριασµού δεν απαιτείται η προσκόµιση δικαιολογητικών πληρωµής.
8. Οι λογαριασµοί υποβάλλονται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία που τους ελέγχει, τους διορθώνει και τους εγκρίνει µέσα σε ένα (1) µήνα. Αν ο λογαριασµός που έχει
υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες, σε βαθµό που
να είναι δυσχερής η διόρθωσή του, η Διευθύνουσα Υπηρεσία, µε εντολή της προς τον ανάδοχο, επισηµαίνει τις
ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο και παραγγέλλει την ανασύνταξη και επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή η οριζόµενη µηνιαία προθεσµία για τον έλεγχο και την έγκριση του λογαριασµού
αρχίζει από την επανυποβολή, ύστερα από την ανασύνταξη από τον ανάδοχο. Ο έλεγχος του λογαριασµού
µπορεί να γίνει και από συνεργείο της υπηρεσίας, στο οποίο συµµετέχει ο επιβλέπων το έργο. Ο επιβλέπων υπογράφει το λογαριασµό, βεβαιώνοντας έτσι ότι οι ποσότητες είναι σύµφωνες µε τις επιµετρήσεις και τα επιµετρητικά στοιχεία, οι τιµές σύµφωνες µε τη σύµβαση και
τις σχετικές διατάξεις και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί
στο λογαριασµό όλες οι περικοπές ή εκπτώσεις ποσών,
που προκύπτουν από το νόµο και την εφαρµογή της σύµβασης. Η παράλειψη εµπρόθεσµου ελέγχου και έγκρισης
του λογαριασµού αποτελούν πειθαρχικά παραπτώµατα
για τα αρµόδια όργανα της διευθύνουσας υπηρεσίας. Ο
εγκεκριµένος λογαριασµός αποτελεί την πιστοποίηση
για την πληρωµή του αναδόχου («πληρωτέο εργολαβικό
αντάλλαγµα»). Προϋπόθεση πληρωµής της πιστοποίησης είναι η προσκόµιση από τον ανάδοχο όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών πληρωµής. Το τιµολόγιο
µπορεί να προσκοµίζεται µεταγενεστέρως κατά την είσπραξη του ποσού της πιστοποίησης.
Λογαριασµός που πληρώθηκε χωρίς έλεγχο, λόγω παρέλευσης της πιο πάνω µηνιαίας προθεσµίας (πλασµατική έγκριση), ελέγχεται, διορθώνεται και εγκρίνεται µέσα
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σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την υποβολή ή επανυποβολή του και οι προκύπτουσες διαφοροποιήσεις
λαµβάνονται υπόψη σε επόµενο λογαριασµό. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί να εγκρίνει τον λογαριασµό και
χωρίς την υπογραφή του επιβλέποντος.
Όταν συντρέχει περίπτωση σύνταξης αρνητικού λογαριασµού είτε ενδιάµεσα κατά την εξέλιξη του έργου είτε
και κατά τον τελικό λογαριασµό αυτός µπορεί να συνταχθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και το ποσό του πρέπει να καταβληθεί από τον ανάδοχο µέσα σε ένα (1) µήνα από την κοινοποίηση του λογαριασµού σε αυτόν, άλλως καταπίπτουν ισόποσα σε βάρος του οι εγγυητικές επιστολές που έχουν κατατεθεί στον κύριο του έργου εφόσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο εργολαβικό αντάλλαγµα. Αν ασκηθεί ένσταση ή αίτηση θεραπείας κατά του
αρνητικού λογαριασµού, η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής αναστέλλεται µέχρι την έκδοση απόφασης επ΄
αυτών.
9. Αν η πληρωµή ενός λογαριασµού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέρα του διµήνου από
την υποβολή του ή την επανυποβολή του, οφείλεται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου Ζ του Ν.
4152/ 2013, τόκος υπερηµερίας. Ο ανάδοχος µπορεί να
διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση.
10. Για την πληρωµή της δαπάνης κατασκευής του έργου επιτρέπεται πάντοτε η έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής, χωρίς να εφαρµόζεται στην περίπτωση αυτή άλλη σχετική γενική ή ειδική διάταξη.
11. Απαγορεύεται η εκχώρηση του εργολαβικού ανταλλάγµατος ή η κατάσχεσή του στα χέρια του κυρίου
του έργου, καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσής του και
για ένα (1) µήνα µετά την περαίωσή του. Κατ΄ εξαίρεση
επιτρέπονται: α) η αρχική ή η εκ των υστέρων εκχώρηση,
εν όλω ή εν µέρει, του πληρωτέου εργολαβικού ανταλλάγµατος, όπως αυτό προσδιορίζεται στους λογαριασµούς που υποβάλλονται και εγκρίνονται, σύµφωνα µε
τη διάταξη της παραγράφου 8, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, όταν πρόκειται για την κάλυψη οφειλής του αναδόχου από την προµήθεια υλικών και µηχανηµάτων προς εκτέλεση του έργου ή από παροχή εργασίας που παρασχέθηκε από εργάτες ή υπαλλήλους
αυτού, στην εκτέλεση του έργου ή σε αναγνωρισµένες
τράπεζες ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και β) η
κατάσχεση του εργολαβικού ανταλλάγµατος από τους
προµηθευτές υλικών και µηχανηµάτων του έργου ή από
τους εργάτες και τους υπαλλήλους του, όπως και τους
υπεργολάβους που αποδεδειγµένα χρησιµοποιούνται
στο έργο από τον ανάδοχο. Επιτρέπεται επίσης ο συµψηφισµός εκκαθαρισµένων απαιτήσεων του κυρίου του
έργου κατά του αναδόχου, που προέρχονται από την εκτέλεση άλλων έργων και µέχρι ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από κάθε πιστοποίηση του εκτελούµενου έργου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, και
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, µπορεί να ορίζεται
ότι επιτρέπεται η εκχώρηση από µέρους του αναδόχου
απαίτησης από εγκεκριµένη πιστοποίηση ή µέρους της
προς τον κύριο του έργου για την εξόφληση οποιασδήποτε οφειλής του προς αυτόν και να καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία αυτής.
12. Όλες οι πληρωµές που γίνονται στον ανάδοχο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου µε βάση τις πιστοποιήσεις αποτελούν πάντοτε καταβολές έναντι του ερ-

γολαβικού ανταλλάγµατος που εκκαθαρίζεται µετά την
οριστική παραλαβή. Σε κάθε πληρωµή προς τον ανάδοχο
πραγµατοποιούνται κρατήσεις, οι οποίες ανέρχονται σε
πέντε τοις εκατό (5%) στην πιστοποιούµενη αξία των εργασιών µετά της αναλογούσας αναθεώρησης και σε δέκα τοις εκατό (10%) στην αξία των υλικών που περιλαµβάνονται προσωρινά στην πιστοποίηση, µέχρις ότου αυτά ενσωµατωθούν στις εργασίες.
13. Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο
ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «προτελικό λογαριασµό», µε βάση τις ποσότητες που περιλαµβάνονται
στο σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο
ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «τελικό λογαριασµό». Για τον προτελικό και τελικό λογαριασµό εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου αυτού. Με την
έγκριση του τελικού λογαριασµού εκκαθαρίζονται οι εκατέρωθεν απαιτήσεις από την σύµβαση εκτέλεσης, εκτός από τις απαιτήσεις που προκύπτουν από µεταγενέστερες διαδικασίες διοικητικής, συµβιβαστικής ή δικαστικής επίλυσης διαφορών.
Άρθρο 153
Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιµές
ηµεροµισθίων, υλικών, µισθωµάτων και µηχανηµάτων
1. Οι βασικές τιµές των ηµεροµισθίων, υλικών, µισθωµάτων και µηχανηµάτων του παρόντος αναθεωρούνται
ενιαία για όλη τη χώρα κατά ηµερολογιακό τρίµηνο (αναθεωρητική περίοδος), µε βάση τα στοιχεία και δεδοµένα
της εικοστής ηµέρας του πρώτου µήνα της περιόδου αυτής. Σε όλη τη διάρκεια της κάθε αναθεωρητικής περιόδου, οι αναθεωρηµένες τιµές παραµένουν σταθερές.
2. Οι συµβατικές τιµές κάθε σύµβασης δηµόσιου έργου
αναθεωρούνται ενιαία για όλη τη χώρα κατά ηµερολογιακό τρίµηνο (αναθεωρητική περίοδος) και µε βάση τα
στοιχεία και δεδοµένα της εικοστής ηµέρας του πρώτου
µήνα της περιόδου αυτής. Σε όλη τη διάρκεια της κάθε αναθεωρητικής περιόδου οι αναθεωρηµένες συµβατικές
τιµές παραµένουν σταθερές.
3. Η αναθεώρηση υπολογίζεται για τις εργασίες που
πραγµατικά εκτελέστηκαν µέσα στο προβλεπόµενο από
το άρθρο 145 χρονοδιάγραµµα. Εργασίες που, για οποιονδήποτε λόγο, εκτελέστηκαν σε αναθεωρητική περίοδο
µεταγενέστερη της προβλεπόµενης από το χρονοδιάγραµµα, θεωρούνται για τον υπολογισµό της αναθεώρησης ότι εκτελέστηκαν στην αναθεωρητική περίοδο κατά
την οποία έπρεπε να εκτελεστούν. Για τις εργασίες που
εκτελέστηκαν πριν από την προβλεπόµενη από το χρονοδιάγραµµα αναθεωρητική περίοδο, η αναθεώρηση υπολογίζεται µε βάση το χρόνο της πραγµατικής εκτέλεσής τους. Για τις εργασίες που εκτελέστηκαν µετά την
πάροδο της αρχικής συµβατικής προθεσµίας, η αναθεώρηση υπολογίζεται µε βάση τους συντελεστές που ίσχυαν κατά την τελευταία αναθεωρητική περίοδο του
αρχικού χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου, εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από το άρθρο 148 κυρώσεις, καθώς και οι διοικητικές και οι παρεπόµενες χρηµατικές κυρώσεις, που
προβλέπονται κατά τις κείµενες διατάξεις.
4. Για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου
κατά την έγκριση παρατάσεων της συνολικής ή των τµη-
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µατικών προθεσµιών των συµβάσεων των δηµόσιων έργων εκτιµάται και προσδιορίζεται πάντοτε το υπαίτιο για
την επιµήκυνση του χρόνου συµβαλλόµενο µέρος για το
σύνολο ή για µέρος των έργων ή κατά κονδύλια εργασιών. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν επηρεάζουν την κατάπτωση των ποινικών ρητρών, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της.
5. Ως χρόνος εκκίνησης για τον υπολογισµό της αναθεώρησης κάθε εργολαβικής σύµβασης ορίζεται το ηµερολογιακό τρίµηνο µέσα στο οποίο:
α) υποβλήθηκε η προσφορά, αν πρόκειται για σύµβαση, που καταρτίσθηκε ύστερα από δηµοπρασία ή
β) εκδόθηκε η σχετική εγκριτική απόφαση, αν πρόκειται για σύµβαση που καταρτίσθηκε χωρίς δηµοπρασία,
και υπό τον όρο ότι η εγκριτική αυτή απόφαση δεν ορίζει
άλλο χρόνο.
Οι τιµές της σύµβασης παραµένουν σταθερές για τις
εργασίες που εκτελούνται ή που έπρεπε να εκτελεστούν
µέσα στο τρίµηνο που θεωρείται χρόνος εκκίνησης και
στο αµέσως επόµενο ηµερολογιακό τρίµηνο. Κατ’ εξαίρεση η σταθερότητα των τιµών περιορίζεται µόνο στο ηµερολογιακό τρίµηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα
οποιασδήποτε κατηγορίας συνολικού εκτιµώµενου προϋπολογισµού δηµοπράτησης ή ανάθεσης ύψους ενάµισι
εκατοµυρίου (1.500.000 ευρώ) χωρίς ΦΠΑ,
6. Η αναθεώρηση (αύξηση ή µείωση) για κάθε αναθεωρητική περίοδο υπολογίζεται µε βάση τον τύπο:
όπου είναι:
Τ: η υπόψη τιµή της σύµβασης,
ΔΤν: η αναθεώρηση της παραπάνω τιµής στην υπόψη
αναθεωρητική περίοδο ν,
Αο: τιµή που προκύπτει αφού συµπληρωθεί µε βασικές
τιµές του χρόνου εκκίνησης το οριζόµενο για την τιµή Τ
άρθρο ανάλυσης τιµών ή συνδυασµός άρθρων µε τα βάρη τους, όπως προσδιορίζονται από τη σύµβαση, σύµφωνα µε την παράγραφο 8,
Αν: τιµή που προκύπτει όπως παραπάνω µε τις βασικές
τιµές της αναθεωρητικής περιόδου ν,
s ή σ: σταθερός συντελεστής που αντιπροσωπεύει το
µη αναθεωρούµενο µέρος της τιµής και που προσδιορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µεταξύ του 0,07 και 0,20 κατά κατηγορίες ή µέγεθος έργων και ανάλογα µε τον αριθµό των αναθεωρητικών περιόδων, που µεσολαβούν µεταξύ του
χρόνου εκκίνησης και της συγκεκριµένης κάθε φορά αναθεωρητικής περιόδου.
7. Ο σταθερός συντελεστής «σ» στον τύπο της αναθεώρησης της παραγράφου 6 ορίζεται από τη σχέση:
σ=σ1 +0,01ν,
όπου σ1 είναι συντελεστής που καθορίζεται ενιαία για
όλες τις κατηγορίες ή και χωριστά για καθεµία από τις
κατηγορίες των δηµόσιων έργων και ανέρχεται σε
σ1=0,12 για όλες τις κατηγορίες έργων και
«ν» είναι ακέραιος αριθµός ίσος µε τη µονάδα για την
πρώτη αναθεωρητική περίοδο που υπολογίζεται αναθεώρηση για τη συγκεκριµένη σε κάθε περίπτωση εργολαβία
και που αυξάνεται κατά µία µονάδα για καθεµιά από τις
επόµενες αναθεωρητικές περιόδους της συγκεκριµένης
εργολαβίας. Ο ν παύει να αυξάνει όταν το «σ» γίνει 0,20.
Ο συντελεστής σ1 µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δι-

κτύων. Κατ' εξαίρεση, για τις συµβάσεις µε χρόνο δηµοπράτησης πριν το Γ΄ τρίµηνο του 2012, η αναθεώρηση
των τιµών υπολογίζεται από το Δ΄ τρίµηνο του 2012 και
εντεύθεν µε τους ισχύοντες για το Γ΄ τρίµηνο του 2012
συντελεστές αναθεώρησης και µε ελάχιστη τιµή εφαρµογής αυτών ίση µε την µονάδα (1).
8. Η αναθεώρηση της τιµής κάθε συµβατικού κονδυλίου γίνεται µε βάση τα αντίστοιχα άρθρα εγκεκριµένων αναλύσεων τιµών που ορίζονται µε τα συµβατικά τεύχη.
Όταν πρόκειται για κονδύλια που δεν ταυτίζονται µε άρθρα εγκεκριµένων αναλύσεων ή σε περιπτώσεις κατ’ αποκοπή τιµών ή σύνθετων τιµών τα συµβατικά τεύχη ή τα
πρωτόκολλα νέων τιµών καθορίζουν για την αναθεώρησή τους παρεµφερή άρθρα εγκεκριµένων αναλύσεων ή
οµάδα τέτοιων κονδυλίων µε τα αντίστοιχα βάρη καθενός άρθρου.
9. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρµόζονται
στις συµβάσεις µε εργολαβικό αντάλλαγµα άλλο εκτός
από χρηµατική καταβολή και στις απολογιστικές εργασίες.
Στις περιπτώσεις ανάθεσης συµβάσεων έργων κατά τα
οριζόµενα στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 95 ή σε περιπτώσεις που το αντάλλαγµα συνοµολογείται σε ξένο νόµισµα, καθορίζεται µε τα έγγραφα της σύµβασης η αναθεώρηση και προσδιορίζεται ο
τρόπος υπολογισµού της, ο οποίος µπορεί να είναι ίδιος
ή διαφορετικός από τον ισχύοντα τρόπο αναθεώρησης.
10. Τα περιλαµβανόµενα στις πιστοποιήσεις υλικά θεωρούνται ως µερική εκτέλεση των εργασιών, για τις οποίες προορίζονται και η αναθεώρηση της πιστοποιούµενης αξίας τους γίνεται, όταν πιστοποιούνται, µε τους συντελεστές των κονδυλίων στα οποία προβλέπεται να
χρησιµοποιηθούν. Όταν εκτελεσθούν οι εργασίες, η αναθεώρηση υπολογίζεται µόνο στο υπόλοιπο µέρος της αξίας τους, ύστερα από αφαίρεση της αξίας των υλικών
που είχαν πιστοποιηθεί σε προηγούµενη αναθεωρητική
περίοδο.
11. Η προηγούµενη παράγραφος εφαρµόζεται ανάλογα και στις εργασίες που µένουν ηµιτελείς σε µια αναθεωρητική περίοδο.
12. Η αξία των υλικών που χορηγούνται από τον φορέα κατασκευής του έργου δεν υπόκειται σε καµιά αναθεώρηση. Για την αναθεώρηση των τιµών των εργασιών
που ορίζονται στη σύµβαση χωρίς την αξία των υλικών
τα αντίστοιχα ποσά Αν και Αο που περιέχονται στον τύπο του παρόντος άρθρου υπολογίζονται αφού η σχετική
ανάλυση συµπληρωθεί µε µηδενική την αξία του υλικού.
Αν οι τιµές περιλαµβάνουν την αξία των υλικών, τότε εφαρµόζεται ο ίδιος συντελεστής και στην εκπιπτόµενη
αξία του υλικού, εκτός αν ρητά ορίζεται στη σύµβαση
άλλος τρόπος υπολογισµού της αναθεώρησης στην εκπιπτόµενη αξία του υλικού.
13. Στις περιπτώσεις που στη σύµβαση προβλέπεται η
προµήθεια εξοπλισµού ή σηµαντικής αξίας µηχανηµάτων
για τη λειτουργία ή εγκατάσταση στο έργο και προσδιορίζεται χωριστά το αντάλλαγµα για την προµήθεια, µπορεί για το αντάλλαγµα αυτό να οριστεί µε τη σύµβαση
άλλος τρόπος αναθεώρησης.
14. Η αναθεώρηση δεν εφαρµόζεται στα ποσά αποζηµιώσεων που αναγνωρίζονται διοικητικά ή δικαστικά, εκτός αν τα ποσά αυτά είναι συνάρτηση τιµών για τις ο-
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ποίες προβλέπεται στη συγκεκριµένη περίπτωση αναθεώρηση, σύµφωνα µε ό,τι προκύπτει από τη σχετική δικαστική απόφαση ή διοικητική πράξη.
15. Το ποσό της αναθεώρησης καταβάλλεται από τις
πιστώσεις του έργου, χωρίς να απαιτείται η προηγούµενη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
16. Πέρα από την προβλεπόµενη στις διατάξεις του
άρθρου αυτού αναθεώρηση τιµών αποκλείεται η αναπροσαρµογή του εργολαβικού ανταλλάγµατος ή η διάλυση
των συµβάσεων δηµόσιων έργων, κατ’ εφαρµογή των
διατάξεων των άρθρων 288 ή 388 του Αστικού Κώδικα ένεκα της αυξοµείωσης των τιµών.
17. Η διαπίστωση των βασικών τιµών ηµεροµισθίων, υλικών και µισθωµάτων, µηχανηµάτων όπως και των εργοδοτικών επιβαρύνσεων στα ηµεροµίσθια γίνεται από την
Επιτροπή Διαπίστωσης Τιµών Δηµόσιων Έργων (ΕΔΤΔΕ),
που προβλέπεται από το άρθρο 9 της κοινής απόφασης
των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων αριθµ.
80885/5439/6.8.1992 (Β΄573).
18. Οι τιµές που διαπιστώνονται από την επιτροπή είναι οι µέσες τιµές που διαµορφώνονται στην αγορά της
περιοχής της πρωτεύουσας και οι τιµές αυτές χρησιµοποιούνται σε όλη τη χώρα, όχι µόνο για την αναθεώρηση
αλλά και για οποιαδήποτε άλλη συµπλήρωση αναλύσεων τιµών, όπου προβλέπουν τη χρήση των αναλύσεων οι
σχετικές διατάξεις. Οι τιµές των ηµεροµισθίων αναφέρονται στον µέσης απόδοσης εργαζόµενο της αντίστοιχης
ειδικότητας. Οι τιµές υλικών είναι οι τιµές που διαµορφώνονται για τη χονδρική πώληση των υλικών ως ελεύθερων εµπορευµάτων και περιλαµβάνουν κάθε σχετική
επιβάρυνση που περιλαµβάνεται στις τιµές αυτές, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και τα συναλλακτικά ήθη (όπως πάγια συνυπολογιζόµενες συσκευασίες ή µεταφορές, Φ.Π.Α. τιµολογίων). Οι τιµές µισθωµάτων µηχανηµάτων και αυτοκινήτων διαπιστώνονται για µηχανήµατα σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Όταν διατίθενται
από φορέα του δηµόσιου τοµέα τέτοια µηχανήµατα,
λαµβάνονται υπόψη και οι τιµές των µισθωµάτων αυτών.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µηχανηµάτων που δεν υπάρχουν στην αγορά επαρκή στοιχεία για τη διαµόρφωση
της τιµής τους η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη της τα χαρακτηριστικά του µηχανήµατος (όπως κόστος, απόδοση,
διάρκεια ζωής, κατανάλωση ενέργειας), σε σύγκριση µε
άλλα ανάλογα µηχανήµατα για τα οποία διαµορφώνεται
αγοραίο µίσθωµα. Για τη διαπίστωση των τιµών γενικά η
επιτροπή λαµβάνει υπόψη της κάθε πρόσφορο στοιχείο
και ιδιαίτερα τα στοιχεία που συγκεντρώνονται συνεχώς
από την αρµόδια υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών, η οποία και παρέχει γραµµατειακή και διοικητική εξυπηρέτηση στην επιτροπή. Οι τιµές που διαπιστώνονται από την Επιτροπή ισχύουν για όλες τις εργολαβίες.
19. Απόσπασµα των πρακτικών της επιτροπής, που περιλαµβάνει τις τιµές που διαπιστώνονται, κοινοποιείται
στο Τ.Ε.Ε. και στις πανελλήνιες επαγγελµατικές εργοληπτικές ενώσεις, που δίνουν κάθε δυνατή δηµοσιότητα
στις τιµές. Οι πιο πάνω πανελλήνιες εργοληπτικές ενώσεις µπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά των πρακτικών
για ορισµένες τιµές, σε ανατρεπτική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση των πρακτικών στο
Τ.Ε.Ε.. Η ένσταση κατατίθεται στη γραµµατεία της Επι-

τροπής και σε αυτή αποφασίζει ο Υπουργός Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων µετά από γνώµη της ίδιας επιτροπής της παραγράφου 17. Η απόφαση κοινοποιείται όπως και το απόσπασµα του πρακτικού της επιτροπής και
ενεργεί έναντι πάντων.
20. Η αναθεώρηση υπολογίζεται µε βάση συντελεστές
που κοινοποιούνται µηχανογραφικά. Στην περίπτωση της
παραγράφου 12, αν δεν δίνονται µηχανογραφικά οι συντελεστές µε µηδενική την αξία των υλικών, συντάσσεται ειδικό φύλλο υπολογισµού του συντελεστή. Το ίδιο
εφαρµόζεται και σε κάθε περίπτωση που ο σχετικός συντελεστής δεν δίνεται µηχανογραφικά. Στις περιπτώσεις
κονδυλίων αναλύσεων µε πληθώρα εξειδικευµένων παραµέτρων ή ποιοτήτων υλικών διαφόρων προελεύσεων
ή κυµαινόµενων µέσα στο αυτό άρθρο συντελεστών µεταφοράς, η αναθεώρηση γίνεται µε το µηχανογραφικά
κοινοποιούµενο συντελεστή της αντιπροσωπευτικότερης σχετικής περίπτωσης.
21. Στις πιστοποιήσεις εµφανίζονται συνολικά τα ποσά
αναθεώρησης κάθε αναθεωρητικής περιόδου, όπως προκύπτουν από το σχετικό πίνακα. Οι ποσότητες εργασιών
που έχουν εκτελεσθεί ή έπρεπε να εκτελεσθούν µέσα σε
κάθε αναθεωρητική περίοδο προκύπτουν από σχετικούς
πίνακες κατανοµής των εργασιών που απαιτούνται για
τον υπολογισµό της αναθεώρησης. Με τους πίνακες αυτούς γίνεται και η εφαρµογή της παραγράφου 3 βάσει
του χρονοδιαγράµµατος του έργου, όπως αυτό οριστικοποιήθηκε ως εγκεκριµένο πρόγραµµα κατασκευής και µε
ανοχή εκτιµήσεων δέκα τοις εκατό (10%) προς τα πάνω
ή προς τα κάτω από τη συνολική αξία εκτελεστέων εργασιών κατά αναθεωρητική περίοδο όπως προκύπτει από
το πρόγραµµα αυτό.
22. Η αναθεώρηση κάθε αναθεωρητικής περιόδου περιλαµβάνεται στην πρώτη πιστοποίηση µετά την κοινοποίηση των συντελεστών της περιόδου αυτής. Μέχρι τότε υπολογίζεται η αναθεώρηση προσωρινά µε τους συντελεστές της τελευταίας αναθεωρητικής περιόδου για
την οποία έχουν κοινοποιηθεί οι συντελεστές ανα-θεώρησης. Για να περιληφθεί σε πιστοποίηση η αναθεώρηση
δεν απαιτείται να έχει εγκριθεί ειδικό κονδύλιο για την
αναθεώρηση και η πληρωµή γίνεται από τις εγκεκριµένες για το έργο πιστώσεις.
23. Κατ’ εξαίρεση από το Δ’ τρίµηνο του 2012 και εντεύθεν, ο σταθερός συντελεστής σ στον τύπο αναθεώρησης της παραγράφου 6 ορίζεται από τη σχέση s(ή σ) =
1.
Η διάταξη εφαρµόζεται σε όλες τις συµβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ανεξάρτητα του χρόνου δηµοπράτησής τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί να ορίζονται συντελεστές αναθεώρησης αν διαπιστωθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες
της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών µεγάλη απόκλιση από τις τιµές του Γ’ τριµήνου του 2012.
24. Για δηµόσια έργα που εκτελούνται από ηµεδαπές
Αναθέτουσες Αρχές, εκτός Ελλάδας, σε χώρα της Ένωσης (Ε.Ε.) η αναθεώρηση τιµών υπολογίζεται µε βάση
τον ισχύοντα τύπο:
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όπου ο Γενικός Δείκτης Τιµών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) διαπιστώνεται και υπολογίζεται για την εξεταζόµενη αναθεωρητική περίοδο (ηµερολογιακό τρίµηνο) από την Επιτροπή Διαπιστώσεως Τιµών Δηµοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ)
µε βάση τη σχετική δηµοσιευόµενη χρονοσειρά µηνιαίων
δεικτών της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας που κατασκευάζεται το έργο. Ο συντελεστής σ ορίζεται κατόπιν
Απόφασης του Υπουργού, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων.
Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται και στις συµβάσεις
των παραπάνω έργων, που βρίσκονται σε εξέλιξη, ανεξαρτήτως του χρόνου δηµοπράτησής τους.
25. Για τα έργα εσωτερικού αναστέλλεται η έκδοση
πρακτικών διαπίστωσης βασικών τιµών υλικών, εργατικών και µισθωµάτων µηχανηµάτων από την Επιτροπή
Διαπίστωσης Τιµών Δηµοσίων Έργων Ε.Δ.Τ.Δ.Ε..
Άρθρο 154
Απολογιστικές εργασίες
1. Στις περιπτώσεις συµβάσεων έργου, σύµφωνα µε το
άρθρο 126, εφαρµόζονται οι παράγραφοι 2 έως 9.
2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί να ορίζει τον αριθµό του απαιτούµενου προσωπικού κατά ειδικότητα, τον
αριθµό και είδος µηχανηµάτων ή άλλων µέσων και να
διατάσσει την αντικατάσταση των ακατάλληλων.
Μπορεί επίσης, εφόσον έχει προβλεφθεί στα έγγραφα
της σύµβασης, να ορίζει το είδος και την ποσότητα των
απαιτούµενων υλικών. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει τα ανώτατα όρια αµοιβής του προσωπικού του αναδόχου κατά ειδικότητα µε τη δυνατότητα να ορίσει διάφορα όρια για ορισµένο αριθµό εργαζοµένων κάθε ειδικότητας ανάλογα µε την απόδοσή τους.
3. Η παρακολούθηση της δαπάνης και ο απολογισµός
της χρήσης των υλικών ή άλλων µέσων που αγοράζονται
µε δαπάνη του κυρίου του έργου, γίνεται όπως ορίζεται
µε τη σύµβαση. Στη δαπάνη αυτή προστίθεται το εργολαβικό ποσοστό µειωµένο κατά την έκπτωση της σχετικής δηµοπρασίας.
4. Οι εργοδοτικές επιβαρύνσεις και όλες οι ισχύουσες
κρατήσεις ή εισφορές υπέρ τρίτων στη δαπάνη του έργου, εκτός φόρου εισοδήµατος και Φ.Π.Α., καταβάλλονται από τον ανάδοχο και αποδίδονται σε αυτόν, µε το
εργολαβικό ποσοστό, µειωµένο κατά την έκπτωση της
δηµοπρασίας.
5. Αποζηµιώσεις προσωπικού των απολογιστικών εργασιών βαρύνουν τον κύριο του έργου µόνο για το διάστηµα που το προσωπικό ασχολήθηκε στις απολογιστικές εργασίες και αν η λύση της σύµβασής του γίνεται µε
τη βούληση του κυρίου του έργου και κατά τη διάρκεια
κατασκευής του έργου.
6. Ο κύριος του έργου ευθύνεται για εργατικά ατυχήµατα που συµβαίνουν κατά την κατασκευή του έργου µόνο αν αυτά οφείλονται σε υπαιτιότητα των οργάνων του
ή των οργάνων του φορέα κατασκευής του έργου.
7. Για τις απολογιστικές εργασίες συντάσσεται από
τον ανάδοχο επιµέτρηση και απολογισµός της δαπάνης
και για την παραλαβή τους εφαρµόζονται ανάλογα οι
διατάξεις των άρθρων 170 και 172. Ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης και οι υποχρεώσεις του αναδόχου κατά
το χρόνο αυτόν ορίζονται µε τη σύµβαση.
8. Στις περιπτώσεις που η σύµβαση της απολογιστικής
εκτέλεσης προβλέπει την κατασκευή εργασιών µε υπεργολαβίες, ολικά ή µερικά, για την εκτέλεση της υπεργολαβίας από τον υπεργολάβο δεν εφαρµόζονται οι διατά-

ξεις των προηγούµενων παραγράφων, αλλά ό,τι ορίζεται
σχετικά στη σύµβαση του κυρίου του έργου µε τον ανάδοχο.
9. Σε κάθε περίπτωση απολογιστικής εκτέλεσης εργασιών τηρείται ειδικό ηµερολόγιο στο οποίο καταγράφονται καθηµερινά το απασχολούµενο προσωπικό κατά ειδικότητα, µηχανήµατα ή άλλα µέσα, τα εισκοµιζόµενα υλικά και καύσιµα, οι εκτελούµενες εργασίες περιγραφικά
και κατά θέση του έργου και κάθε άλλο στοιχείο για την
τεκµηρίωση της ορθολογιστικής διαχείρισης των µέσων,
των υλικών και της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού. Τα φύλλα του ηµερολογίου αυτού συνοδεύουν τους
απολογισµούς των έργων και τίθενται υπόψη της επιτροπής προσωρινής παραλαβής. Μετά την έναρξη της καθηµερινής εργασίας παραδίδεται στον εκπρόσωπο της διευθύνουσας υπηρεσίας ειδικό δελτίο που περιλαµβάνει
ονοµαστική κατάσταση του απασχολούµενου προσωπικού και κατάσταση των µηχανηµάτων.
10. Κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε σύµβασης κατασκευής έργου πλην της περίπτωσης του άρθρου 126, ο
ανάδοχος όταν του δοθεί ειδική εντολή από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει και
αναγκαίες απολογιστικές εργασίες, µέχρι του ποσού
που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύµβασης χωρίς
ΦΠΑ και έως του κατώτατου ορίου του άρθρου 5, εφόσον επιτρέπεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 132. Στο
ανωτέρω ποσοστό περιλαµβάνεται σωρευτικά και η αξία
των πρόσθετων επειγουσών εργασιών του άρθρου 155.
Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον ανάδοχο και
περιλαµβάνεται στην πιστοποίηση η πραγµατική δαπάνη
που προκύπτει, σύµφωνα µε τα νόµιµα αποδεικτικά πληρωµής για την εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη αυτή
δεν υπόκειται στην έκπτωση της δηµοπρασίας. Καταβάλλεται επίσης στον ανάδοχο το εργολαβικό ποσοστό της
παραγράφου 2 του άρθρου 126, αν δεν ορίζεται στη σύµβαση διαφορετικά. Στο ποσοστό αυτό εφαρµόζεται η ρητή ή τεκµαρτή έκπτωση της δηµοπρασίας. Οι διατάξεις
των παραγράφων 2 έως 6 και του τελευταίου εδαφίου
της παραγράφου 9 εφαρµόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής.
Άρθρο 155
Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες
Υπό την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 132, αν
υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες µπορεί να εγκριθεί από την
προϊσταµένη αρχή η εκτέλεσή τους πριν από τη σύνταξη
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύµβασης
χωρίς ΦΠΑ. Στο ανωτέρω ποσοστό περιλαµβάνεται σωρευτικά και η αξία των απολογιστικών εργασιών της παραγράφου 10 του άρθρου 154. Για την έγκριση αυτή η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει τεχνική περιγραφή των
εργασιών, µε αιτιολόγηση του επείγοντος και εκτίµηση
της δαπάνης, µε βάση τις συµβατικές τιµές µονάδας ή
ενδεικτικές τιµές για νέες εργασίες. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, που επιτρέπεται να περιλαµβάνονται στις σχετικές πιστοποιήσεις και πριν από την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών και που ενσωµατώνονται στον επόµενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οι εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει εγκεκριµένη νέα τιµή περιλαµβάνονται στους σχετικούς λογαριασµούς µε τις ενδεικτικές
τιµές µειωµένες κατά είκοσι τοις εκατό (20%).
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Άρθρο 156
Ειδικά θέµατα τροποποιήσεων συµβάσεων κατά τη
διάρκειά τους. Αυξοµειώσεις εργασιών
- Νέες εργασίες
1.α) Το έργο εκτελείται, σύµφωνα µε τη σύµβαση και
τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωµα αν προκύψει ανάγκη
εκτέλεσης συµπληρωµατικών εργασιών που δεν περιλαµβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύµβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική
σύµβαση, να συνάπτει σύµβαση µε τον ανάδοχο του έργου µε την προϋπόθεση ότι οι συµπληρωµατικές εργασίες δεν µπορούν τεχνικά ή οικονοµικά να διαχωριστούν
από την κύρια σύµβαση, χωρίς να δηµιουργήσουν µείζονα προβλήµατα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές
οι εργασίες, µολονότι µπορούν να διαχωριστούν από την
αρχική σύµβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να µεταβάλλουν τη συνολική της φύση.
β) Το συνολικό ποσό των συµβάσεων αυτών στο οποίο
συµπεριλαµβάνεται και η αµοιβή για τη σύνταξη των απαιτούµενων µελετών για τις συµπληρωµατικές εργασίες απαγορεύεται να υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αξίας της αρχικής
σύµβασης, χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ.
Οι συµπληρωµατικές συµβάσεις συνολικού ύψους µέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύµβασης δύνανται να
τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, εφόσον πληρούνται αθροιστικά η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 και η παραγράφος 2 του
άρθρου 132.
Για τις εργασίες των άρθρων 154 και 155 υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132, δεν απαιτείται εκ των προτέρων η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
(Α.Π.Ε.) της παραγράφου 2 ή σύµβασης για την εκτέλεση ή την πληρωµή τους.
Η εκτέλεση των συµπληρωµατικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και, προκειµένου να υπογραφεί η σύµβαση για την εκτέλεσή τους, απαιτείται γνώµη του οικείου τεχνικού συµβουλίου. Για
τον καθορισµό τιµών µονάδας στις εργασίες της συµπληρωµατικής σύµβασης λαµβάνονται οι τιµές της αρχικής σύµβασης και για τον κανονισµό τιµών µονάδας
στις νέες εργασίες της συµπληρωµατικής σύµβασης εφαρµόζονται οι παράγραφοι 4, 5 και 6.
2. Κάθε σύµβαση επόµενη της αρχικής συνοδεύεται από Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που περιλαµβάνει ιδίως τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιµές
µονάδας των εργασιών, τα µεγέθη των ποσοτήτων, τις
δαπάνες του προϋπολογισµού δηµοπράτησης του αρχικά ανατεθέντος έργου, του προϋπολογισµού της αµέσως προηγούµενης σύµβασης και του προϋπολογισµού
της προς κατάρτιση νέας σύµβασης.
Περιλαµβάνει ακόµη και το κονδύλιο των απρόβλεπτων, καθώς και την προβλεπόµενη δαπάνη για αναθεώρηση, και Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Οι δαπάνες για εγκεκριµένες αποζηµιώσεις µη υποκείµενες σε
Φ.Π.Α. περιλαµβάνονται σε διακριτή ενότητα του Α.Π.Ε.
για την καταγραφή της οικονοµικής εικόνας του έργου.

3. Τροποποιήσεις της σύµβασης χωρίς αύξηση της αξίας της µπορούν να γίνουν:
α) Με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών που περιλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση καλύπτονται ιδίως
δαπάνες που προκύπτουν από εφαρµογή νέων κανονισµών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί µετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλµατα της προµέτρησης της µελέτης ή
από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του
έργου, παρά την πλήρη εφαρµογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των µελετών του έργου και
υπό την προϋπόθεση να µην τροποποιείται το «βασικό
σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και
τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύµβαση. Για τη διάθεση του κονδυλίου
των απρόβλεπτων δαπανών συντάσσεται Α.Π.Ε. που δεν
µπορεί να συµπεριλάβει συµπληρωµατικές εργασίες, οι
οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών ανέρχονται σε ποσοστό εννέα τοις εκατό (9%) επί της αξίας της
αρχικής σύµβασης, χωρίς το συνυπολογισµό των κονδυλίων αναθεώρησης και Φ.Π.Α., για έργα συνολικού προϋπολογισµού ίσου ή µεγαλύτερου του ορίου εφαρµογής
της Κοινοτικής Νοµοθεσίας, σύµφωνα µε την απόφαση
Δ17α/08/78/ΦΝ 357/3.11.1995 (Β΄941) και δεκαπέντε
τοις εκατό (15%) για έργα προϋπολογισµού µικρότερου
του ως άνω ορίου, σύµφωνα µε την απόφαση
Δ17α/07/45/ΦΝ 380/27.5.1996 (409 Β΄) και µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή
της σύµβασης, ανάλογα µε την προσφερθείσα έκπτωση,
ώστε να διατηρείται σταθερή η ποσοστιαία αναλογία,
σύµφωνα µε το άρθρο 135.
β) Οι συµβατικές ποσότητες εργασιών µίας σύµβασης
εκτέλεσης δηµόσιου έργου επιτρέπεται να µειωθούν και
η δαπάνη που εξοικονοµείται («επί έλασσον δαπάνη»)
να χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών
της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι
κατωτέρω προϋποθέσεις:
αα) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη σύµβαση και τα συµβατικά τεύχη.
ββ) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται οµάδα
εργασιών της αρχικής σύµβασης.
γγ) Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
δδ) Δεν χρησιµοποιείται για την πληρωµή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύµβαση.
εε) Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριµένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συµβατικής
δαπάνης οµάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά,
ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιµών
και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαµβάνονται υπόψη µόνο οι µεταφορές δαπάνης από µία οµάδα εργασιών σε άλλη.
Τα ποσά που εξοικονοµούνται, εφόσον υπερβαίνουν
τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), µειώνουν ισόποσα τη
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δαπάνη της αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύµφωνη γνώµη του οικείου τεχνικού συµβουλίου, ύστερα
από εισήγηση του φορέα υλοποίησης.
Ο προϋπολογισµός των έργων στα οποία εφαρµόζεται
η παράγραφος αυτή αναλύεται σε Οµάδες Εργασιών, οι
οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού αντικειµένου των έργων, έχουν παρόµοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιµές µονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία µετά την έκδοσή της θα έχει εφαρµογή
σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι Οµάδες Εργασιών ανά κατηγορία έργων.
4. Όλα τα όρια ή ποσοστά του άρθρου αυτού αναφέρονται στα αρχικά ποσά και τιµές της σύµβασης µαζί µε τα
απρόβλεπτα και δεν περιλαµβάνονται σε αυτά αναθεώρηση τιµών, µεταγενέστερη τροποποίησή τους ή οποιαδήποτε αποζηµίωση.
5. Αν στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών περιλαµβάνονται και εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν
τιµές µονάδας, ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από πρωτόκολλο που κανονίζει τις τιµές για τις εργασίες αυτές. Ο κανονισµός τιµών µονάδας νέων εργασιών
γίνεται µε υποχρεωτική εφαρµογή κατά σειρά των κατωτέρω περιπτ. α), β) και γ) ως εξής:
α) για εργασίες για τις οποίες υπάρχουν συµβατικές
τιµές για παρόµοιες ή ανάλογες εργασίες, οι τιµές καθορίζονται ανάλογα προς αυτές,
β) για εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν παρόµοιες ή ανάλογες συµβατικές τιµές αλλά περιλαµβάνονται
σε εγκεκριµένα ή συµβατικά αναλυτικά τιµολόγια (αναλύσεις τιµών), οι τιµές καθορίζονται, σύµφωνα µε τα τιµολόγια αυτά και
γ) για εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στις προηγούµενες περιπτώσεις οι τιµές καθορίζονται µε βάση τα
πραγµατικά στοιχεία κόστους.
Η εξακρίβωση του κόστους γίνεται από επιτροπή που
συγκροτείται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, που έχουν
την αντίστοιχη ικανότητα. Στα µέλη της επιτροπής περιλαµβάνεται και ο επιβλέπων το έργο τεχνικός υπάλληλος. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό η επιτροπή συγκροτείται από δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους, µη αποκλειοµένης της συµµετοχής στην επιτροπή του επιβλέποντα και του προϊσταµένου της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η προϊσταµένη αρχή µπορεί σε κάθε
περίπτωση να διατάξει τη διενέργεια δοκιµαστικών εργασιών από τον ανάδοχο και να συγκροτήσει άλλη επιτροπή από τεχνικούς υπαλλήλους για την παρακολούθηση της απόδοσης των απαραίτητων συντελεστών παραγωγής της νέας εργασίας. Στοιχεία που έχουν προκύψει
για τον κανονισµό της τιµής της ίδιας εργασίας ή τµήµατος αυτής του ίδιου φορέα κατασκευής του έργου ή άλλων φορέων του δηµόσιου τοµέα ή από δοκιµαστικές εργασίες εξακρίβωσης του κόστους άλλων εργολαβιών,
δεν αποτελούν τεκµήριο για τον κανονισµό τιµών. Η περίπτωση γ) εφαρµόζεται µόνο για το µέρος της νέας τιµής που δεν µπορεί να κανονιστεί, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α) ή β). Στην «ανάλυση της τιµής» διαχωρίζο-

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

από την παραλαβή οι βλάβες, κλοπές ή βανδαλισµοί από
τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του
έργου, βαρύνουν τον κύριο αυτού εκτός αν άλλως ορίζεται στη σύµβαση.
Κατ’ εξαίρεση για βλάβες του έργου ή των µόνιµων εγκαταστάσεων του αναδόχου στον τόπο των έργων που
προέρχονται από ανωτέρα βία, αναγνωρίζεται στον ανάδοχο δικαίωµα αποζηµίωσης ανάλογης µε τη ζηµία, το
ποσό της οποίας καθορίζεται µε συνεκτίµηση του είδους
και της έκτασης των βλαβών και των ειδικών συνθηκών
σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει µέσα σε οριζόµενη από τον φορέα κατασκευής εύλογη προθεσµία
τα ελαττώµατα του έργου, που θα διαπιστωθούν κατά τη
διάρκεια της κατασκευής και µέχρι την οριστική παραλαβή. Αν η προθεσµία αυτή περάσει άπρακτη, ο φορέας κατασκευής του έργου µπορεί να εκτελέσει τη διόρθωση
σε βάρος του αναδόχου µε οποιονδήποτε τρόπο, µε την
επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώµατός του να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο. Αν το ελάττωµα δεν είναι ουσιώδες
και η διόρθωσή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες γίνεται σχετική µείωση του εργολαβικού ανταλλάγµατος.
3. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµιά αποζηµίωση από
τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται
στα έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και
γενικά για οποιαδήποτε ζηµία που οφείλεται σε αµέλεια,
απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού
του ή σε µη χρήση των κατάλληλων µέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν µε δικές του δαπάνες.
4. Για να αναγνωρισθεί η αποζηµίωση των βλαβών που
προξενήθηκαν από ανωτέρα βία ο ανάδοχος πρέπει να
δηλώσει γραπτώς στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, το είδος
και την έκταση των βλαβών, καθώς και τη δαπάνη για την
επανόρθωσή της κατά το µέτρο που µπορεί αυτή να εκτιµηθεί. Η δήλωση περιλαµβάνει επίσης υποχρεωτικά περιγραφή της αιτίας των βλαβών, που χαρακτηρίζεται ως
ανωτέρα βία και αίτηµα αποζηµίωσης για αποκατάστασή
τους.
5. Η δήλωση υποβάλλεται σε ανατρεπτική προθεσµία
δέκα (10) ηµερών από την επέλευση της βλάβης. Αν
πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακόµα παραληφθεί οριστικά η προθεσµία αυτή ορίζεται σε
είκοσι (20) ηµέρες. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία προβαίνει
αµέσως σε αυτοψία για την εξακρίβωση του περιεχοµένου της δηλώσεως και ιδιαίτερα του είδους και της έκτασης των βλαβών, του χρόνου και των συνθηκών που τις
προκάλεσαν και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υποβολή της δήλωσης του αναδόχου ζητά από την προϊσταµένη αρχή να ορίσει επιτροπή από υπαλλήλους, η οποία
οφείλει να προβεί σε επιτόπια εξέταση σε αντιπαράσταση µε τον ανάδοχο και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο
διαπίστωσης των βλαβών µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από
τη σύστασή της. Στο πρωτόκολλο εκτίθενται τα αίτια, ο
χρόνος και οι ειδικές συνθήκες από τις οποίες επήλθαν
οι βλάβες, µε περιγραφή όλων των στοιχείων που έχουν
εξακριβωθεί. Επίσης εξετάζεται η ύπαρξη ή όχι της ευθύνης του αναδόχου, προσδιορίζεται µε λεπτοµέρεια το είδος και η έκταση των βλαβών και προτείνεται ο τρόπος
και η δαπάνη που απαιτείται για την επανόρθωσή τους.
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Αν το έργο χρησιµοποιείται, η υπηρεσία που το χρησιµοποιεί ειδοποιεί αµελλητί τη Δευθύνουσα Υπηρεσία για
παρουσιαζόµενες βλάβες.
6. Το πρωτόκολλο της προηγούµενης παραγράφου επέχει θέση πράξης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την
υποβολή ένστασης του αναδόχου, σύµφωνα µε το νόµο.
Η ένσταση είναι απαράδεκτη εφόσον το πρωτόκολλο υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς καµιά επιφύλαξη. Αν
ο ανάδοχος δεν παραστεί ή αρνηθεί να υπογράψει το
πρωτόκολλο, ο προϊστάµενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του το κοινοποιεί. Η ένσταση ειδικά στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία
πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή µε επιφύλαξη του
πρωτοκόλλου ή από την κοινοποίηση αυτού. Υπό την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1, η
αποζηµίωση αναγνωρίζεται µε απόφαση της προϊσταµένης αρχής που εγκρίνει µε τροποποίηση ή όχι το πρωτόκολλο και αποφασίζει επί της ενστάσεως.
Η αποζηµίωση προσδιορίζεται πάντοτε µε βάση τους
συµβατικούς όρους και τιµές. Όταν η αποκατάσταση των
βλαβών διατάσσεται αφού τελειώσει το έργο και έχουν
αποµακρυνθεί οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις του αναδόχου, κανονίζονται εύλογες τιµές µονάδας για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ή εκτελούνται απολογιστικά.
7. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις
εργασίες που έχουν διαταχθεί για την αποκατάσταση
της βλάβης. Αν από τις βλάβες που προξενήθηκαν στα
έργα δηµιουργείται κίνδυνος για την ασφάλεια προσώπων ή για πρόκληση σηµαντικών ζηµιών σε τρίτους ή περαιτέρω σηµαντικής βλάβης των έργων, ο προϊστάµενος
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας µπορεί να εγκρίνει και
πριν από την επίδοση της δήλωσης του αναδόχου, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 την κατασκευή αναγκαίων επειγόντων έργων, στο µέτρο του δυνατού, έστω και αν
αυτά δεν αποτελούν αντικείµενο της σύµβασης που συνάφθηκε µε τον ανάδοχο. Η διαταγή γι’ αυτά µνηµονεύει
απαραίτητα τις διατάξεις της παραγράφου αυτής και κοινοποιείται στην προϊσταµένη αρχή. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί στην κατασκευή των διατασσόµενων εργασιών χωρίς χρονοτριβή, διαθέτοντας γι’ αυτό
όλο το δυναµικό της οργάνωσής του. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί, όταν διαπιστώσει ανεπάρκεια της οργάνωσης του αναδόχου για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των κινδύνων, να εγκρίνει την κατασκευή µέρους ή
και του συνόλου των διατασσόµενων εργασιών µε οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο. Όλες οι δαπάνες για
την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών καταβάλλονται από τις πιστώσεις που διατίθενται για την κατασκευή του
έργου και βαρύνουν τελικά τον κύριο του έργου, εκτός
αν µε την απόφαση της προϊσταµένης αρχής που εγκρίνει το πρωτόκολλο καταλογισθεί η δαπάνη συνολικά ή
µερικά σε βάρος του αναδόχου, ως υπαιτίου για τη βλάβη που προξενήθηκε στα έργα.
8. Η εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση
των βλαβών από ανωτέρα βία µπορεί να δικαιολογήσει
παράταση των προθεσµιών εκτέλεσης των εργασιών για
εύλογο χρονικό διάστηµα.
9. Η διαδικασία των παραγράφων 5 έως 7 εφαρµόζεται
ανάλογα και για τον καθορισµό της αποζηµίωσης του αναδόχου για εργασίες αποκατάστασης ή πρόληψης κινδύνων σε έργα που εκτελέσθηκαν, καθώς και σε περι-

πτώσεις κατά τις οποίες οι βλάβες οφείλονται σε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου ή σε άλλη αιτία που εξαιρείται από την ευθύνη του αναδόχου.
10. Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε χρήση έργου, που παραδόθηκε σε χρήση πριν από την παραλαβή του κατά τις διατάξεις του παρόντος,
εκτελούνται µόνο µετά από έγγραφη εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η εντολή αυτή κοινοποιείται απαραίτητα στην προϊσταµένη αρχή. Για διαπίστωση της εκτέλεσης των εργασιών αυτών συντάσσεται ειδικό πρωτόκολλο µεταξύ του προϊσταµένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και του αναδόχου. Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται ανάλογα κατά τα λοιπά οι
παράγραφοι 7 και 8.
Άρθρο 158
Ποιότητα στα δηµόσια έργα. - Πρόγραµµα
Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.)
1. Το Π.Π.Ε. ενσωµατώνει και κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών, περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, είναι σε πλήρη εναρµόνιση και περιλαµβάνει
το χρονοδιάγραµµα του έργου, καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου και τον τρόπο και τις
λεπτοµέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των
στοιχείων κατά την κατασκευή, ώστε να ικανοποιούνται
οι απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας.
Το Π.Π.Ε. αποτελεί το εσωτερικό κανονιστικό έγγραφο του έργου και παρέχει όλα τα εργαλεία παρακολούθησης του έργου, συγκέντρωσης των στοιχείων, τεκµηρίωσης των εργασιών που έχουν εκτελεστεί και αρχειοθέτησής τους.
2. Απαιτείται η εκπόνηση και εφαρµογή Προγράµµατος Ποιότητας ΄Έργου σε κάθε δηµόσιο έργο (Κατασκευή ή και Μελέτη), του οποίου ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης, υπερβαίνει το ποσό 1.500.000 ευρώ χωρίς
ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις των αποφάσεων ΔΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (Β΄ 1265), ΔΙΠΑΔ/οικ. 611/
24.7.2001 (Β΄ 1013 ), ΔΙΠΑΔ/οικ.501/1.7.2003 (Β΄ 928)
του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων. Την ποιότητα των δηµόσιων έργων αφορούν και οι παρακάτω αποφάσεις: α) ΔΕΕΠΠ/οικ.4/
19.1.2001 (Β΄ 94), β) ΔΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (Β΄ 624)
του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων, γ) η Δ14/43309/5.3.2001 (Β΄ 332) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων και δ) ΔΙΠΑΔ/οικ. 12/13.01.2009 (Β΄ 125Β/
27.01.2009).
Η επίβλεψη της εφαρµογής των Προγραµµάτων Ποιότητας Έργων, η υλοποίηση των Σχεδίων ελέγχων και δοκιµών, καθώς και η αξιολόγηση των εργαστηριακών ελέγχων και δοκιµών, µπορεί να ανατίθενται σε διαπιστευµένους φορείς Επιθεώρησης – Πιστοποίησης, σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021 για συστήµατα διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 κατ΄
ελάχιστο στο πεδίο εφαρµογής ΕΑ 28 στην Ελλάδα ή σε
χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για συστήµατα
διαχείρισης περιβάλλοντος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 14001,
για συστήµατα υγείας και ασφάλειας στην εργασία κατά
ΕΛΟΤ 1801 και OHSAS 18001.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υ-
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ποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα όρια
των αµοιβών για τις πιο πάνω προσφερόµενες υπηρεσίες, µέσα στα όρια που προβλέπονται στην παράγραφο
4.
3. Στα δηµόσια έργα, που εκτελούνται από όλους τους
φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και συγχρηµατοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέπεται, εκτός από τους ελέγχους που προβλέπονται από
τις σχετικές διατάξεις για τα δηµόσια έργα, να διενεργούνται έλεγχοι ποιότητας των κατασκευαζόµενων έργων και από ειδικό Σύµβουλο που προσλαµβάνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ύστερα από σχετικό διαγωνισµό. Με τις κοινές αποφάσεις
αριθµ. 64517/Ε.Υ.Σ. 6195/2.10.2003 (Β΄ 1539) των Υπουργών Οικονοµικών, και Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων και κ.υ.α. 8017 Α Πλ. 1259 (Β΄ 260/27.02.2007)
κανονίζονται όλα τα σχετικά θέµατα µε τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων, την υποχρέωση των υπηρεσιών
για παροχή στοιχείων και πληροφοριών στο Σύµβουλο,
ώστε να διευκολύνεται στο έργο του, την ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους χώρους κατασκευής του έργου και
στις πηγές λήψης των υλικών, την ακώλυτη πραγµατοποίηση δειγµατοληψιών, τη συνεργασία των υπηρεσιών
και των εργαστηρίων της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων τον τρόπο αποκατάστασης
των διαπιστούµενων ελαττωµάτων και επίλυση διαφωνιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 159 ή τα καθοριζόµενα στη σύµβαση, και ρυθµίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την αποτελεσµατικότητα του ποιοτικού ελέγχου.
Με όµοια απόφαση µπορεί να τροποποιούνται οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου.
4. Καθορίζεται ποσοστό έως 2% επί του προϋπολογισµού του έργου, το οποίο διατίθεται για τη διενέργεια
ποιοτικών ελέγχων, που διενεργούνται από τη Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δηµοσίων ΄Εργων, από τις
άλλες κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής
Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, από τις αρµόδιες υπηρεσίες της
οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, από φορείς Επιθεώρησης-Πιστοποίησης, διαπιστευµένους κατά την παραγράφου 2 και από «αναγνωρισµένους οργανισµούς» στο
πλαίσιο των ποιοτικών ελέγχων που προβλέπονται από
το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) και τα συµβατικά τεύχη συµπεριλαµβανοµένων των ελέγχων της παράγραφο 3. Ως «αναγνωρισµένοι οργανισµοί», κατά την
έννοια του παρόντος άρθρου, νοούνται τα εργαστήρια
δοκιµών, τα εργαστήρια βαθµονόµησης, οι οργανισµοί ελέγχου και οι οργανισµοί πιστοποίησης που ανταποκρίνονται στα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αποδέχονται τα πιστοποιητικά των αναγνωρισµένων οργανισµών που έχουν
συσταθεί σε άλλα κράτη - µέλη. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται κλιµακωτά το ποσοστό της προηγούµενης παραγράφου ανάλογα
µε το ύψος του προϋπολογισµού δηµοπράτησης του έργου, και ρυθµίζονται όλα τα θέµατα αναφορικά µε τους
παραπάνω ελέγχους, όπως ο προγραµµατισµός, η ανάθεση της διενέργειας των ελέγχων, οι δαπάνες που καλύπτονται, ο τρόπος πληρωµής και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την υλοποίηση των ελέγχων και την αποτελεσµατικότητά τους.

Άρθρο 159
Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώµατα Παράλειψη συντήρησης
1. Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του έργου ή
ενσωµατώνονται σε αυτό, γίνεται από δύο (2) ή περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους, τουλάχιστον ένας εκ των
οποίων ανήκει στην οµάδα επίβλεψης, που ορίζονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο ορισµός της επιτροπής
ανακοινώνεται στην προϊσταµένη αρχή, η οποία µπορεί
να ορίσει και άλλον υπάλληλο να συµµετέχει στο έργο
της επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό
προσωπικό ή σε περίπτωση αδυναµίας να ληφθεί απόφαση λόγω διαφωνίας των υπαλλήλων που ορίζονται σε
άρτιο αριθµό, ο ανωτέρω έλεγχος και παραλαβή υλικών
γίνεται κατά τον προσφορότερο τρόπο µε απόφαση της
προϊσταµένης αρχής.
2. Αν κατά την κατασκευή των έργων η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιµοποίηση υλικά δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από τηΔιευθύνουσα Υπηρεσία η µη χρησιµοποίηση των υλικών. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν χρησιµοποιούνται αν δεν κριθεί η καταλληλότητά
τους από εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται από τα εργαστήρια της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών ή Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλα αναγνωρισµένα εργαστήρια. Η
δαπάνη για τις εργαστηριακές έρευνες προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση η δαπάνη βαρύνει τον κύριο του έργου και αποδίδεται στον ανάδοχο από τις πιστώσεις του έργου.
3. Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων µέχρι
την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε εργασία παρουσιάσει ελαττώµατα που δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται σε αυτόν ειδική διαταγή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Με την ειδική διαταγή προσδιορίζονται τα ελαττώµατα, καθορίζεται αν είναι ουσιώδη, επουσιώδη ή και επικίνδυνα και τάσσεται εύλογη προθεσµία
για την αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση µπορεί
να περιλαµβάνεται η καθαίρεση των ελαττωµατικών εργασιών και η ανακατασκευή τους, αν αυτό επιβάλλεται.
Αν το ελάττωµα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή
του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες µε την ειδική διαταγή
καθορίζεται ποσοστό µείωσης της αµοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία αυτή
περίπτωση η διαταγή µπορεί να περιλαµβάνει και την εκτέλεση ορισµένων εργασιών για τον περιορισµό του ελαττώµατος.
4. Η ένσταση του αναδόχου στην περίπτωση της ειδικής διαταγής που προβλέπει η προηγούµενη παράγραφος ασκείται σε ανατρεπτική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίησή της. Με την εµπρόθεσµη ένσταση αναστέλλεται η υποχρέωση εκτέλεσης των εργασιών µέχρις ότου εκδοθεί απόφαση της προϊσταµένης
αρχής στην ένσταση. Το ανασταλτικό αποτέλεσµα της
ένστασης δεν επέρχεται ή αίρεται, αν ο προϊστάµενος
της διευθύνουσας υπηρεσίας χαρακτηρίσει µε διαταγή
του το ελάττωµα ως επικίνδυνο. Στην περίπτωση αυτή οι
εργασίες για την άρση του ελαττώµατος ή οι εργασίες
που ορίζονται στη διαταγή για την αποτροπή των κινδύνων εκτελούνται αµέσως από τον ανάδοχο. Ο επιβλέπων ή άλλος εκπρόσωπος της διευθύνουσας υπηρεσίας
παρακολουθεί ειδικά τις εργασίες αυτές και καταχωρεί
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στο ηµερολόγιο όλα τα µέτρα που παίρνει ο ανάδοχος
για την εκτέλεση της διαταγής. Το ανασταλτικό αποτέλεσµα της ένστασης δεν επέρχεται επίσης ή αίρεται, αν
πρόκειται για εργασίες που θα καλυφθούν από άλλες εργασίες ή αποτελούν την προϋπόθεση άλλων εργασιών,
οπότε η διαταγή του προϊσταµένου της διευθύνουσας υπηρεσίας µπορεί να ορίζει τη µη συνέχιση των εργασιών
πριν από την αποκατάσταση των ελαττωµάτων.
5. Αν ο ανάδοχος µε την ένστασή του ζητεί τη διενέργεια εργαστηριακών ερευνών ή άλλων δοκιµών για την
εξακρίβωση του ελαττώµατος, οι εργασίες αυτές εκτελούνται πριν εκδοθεί απόφαση επί της ενστάσεως, ύστερα από εντολή της προϊσταµένης αρχής, που προσδιορίζει το είδος και την έκτασή τους. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 για την επιβάρυνση της δαπάνης εφαρµόζονται και στην περίπτωση αυτή.
6. Η προϊσταµένη αρχή αποφαίνεται οριστικά επί της
ενστάσεως και για να εκδώσει την απόφασή της µπορεί
να διατάξει τη διενέργεια αυτοψίας ή οποιασδήποτε άλλης έρευνας, αν το κρίνει απαραίτητο. Ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να συµµορφωθεί προς την απόφαση αυτή. Αν τελικά ύστερα από αίτηση θεραπείας ή δικαστικά
δικαιωθεί ο ανάδοχος στις απόψεις του, έχει το δικαίωµα
να πληρωθεί µε τους συµβατικούς όρους και τιµές για τις
πρόσθετες εργασίες. Αν οι εργασίες διατάχθηκαν ύστερα από την αποµάκρυνση των εγκαταστάσεων του αναδόχου συντάσσονται νέες τιµές που λαµβάνουν υπόψη
τους και το γεγονός αυτό.
7. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει
τις πληµµέλειες µέσα στην προθεσµία που τάσσεται σε
αυτόν µε την ειδική διαταγή ή αν ασκηθεί εµπρόθεσµη
ένσταση, µέσα στην ίδια προθεσµία από την κοινοποίηση
της απόφασης επί της ενστάσεως, τότε οι εργασίες αποκατάστασης της πληµµέλειας µπορεί να εκτελεσθούν µε
µέριµνα της διευθύνουσας υπηρεσίας µε οποιονδήποτε
τρόπο σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου µε
την επιφύλαξη των δικαιωµάτων του κυρίου του έργου
ως προς την εφαρµογή των λοιπών κυρώσεων κατά του
αναδόχου.
8. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 7 εφαρµόζονται ανάλογα και για την περίπτωση που ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων όσο διάστηµα τον βαρύνει η συντήρηση αυτή.
9. Οι εργασίες που παρουσιάζουν ουσιώδη ελαττώµατα δεν περιλαµβάνονται στην πιστοποίηση.
Οι εργασίες που παρουσιάζουν επουσιώδη ελαττώµατα περιλαµβάνονται µε µειωµένη τιµή όπως καθορίζεται
στην ειδική διαταγή µέχρι την αποκατάσταση του ελαττώµατος. Αν το ελάττωµα αποκαλυφθεί αφού έχουν πιστοποιηθεί οι εργασίες, µπορεί η περικοπή να γίνει στην
επόµενη ή σταδιακά σε περισσότερες επόµενες πιστοποιήσεις, σύµφωνα µε σχετική απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας.
10. Αν το ελάττωµα αποκαλυφθεί κατά την παραλαβή
των έργων, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 170 και η διαπίστωση της αποκατάστασης των ελαττωµάτων γίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία.

ΕNOTHTA 3
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Άρθρο 160
Έκπτωση αναδόχου
1. Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του
υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή
το νόµο, κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία.
2. Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά
του αναδόχου, αν συντρέχει µία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Καθυστερήσει υπαίτια, πέραν του µηνός από της υπογραφής της συµβάσεως την έναρξη των εργασιών ή
την υποβολή του αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος, σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα στη σύµβαση.
β) Υπερβεί µε υπαιτιότητά του, για χρόνο περισσότερο
του µηνός, τον προβλεπόµενο στη σύµβαση χρόνο για
την ολοκλήρωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης.
γ) Υπερβεί µε υπαιτιότητά του, κατά δύο (2) τουλάχιστον µήνες, έστω και µία αποκλειστική προθεσµία του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος. Κατ’ εξαίρεση, αν η εκτέλεση των εργασιών καθυστερεί, αλλά ο ανάδοχος έχει ήδη εκτελέσει εργασίες που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του συµβατικού αντικειµένου, όπως έχει διαµορφωθεί µε τις υπογραφείσες συµπληρωµατικές συµβάσεις, είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης των προθεσµιών προς το συµφέρον
του έργου, έστω κι αν η καθυστέρηση των εργασιών οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Η παράταση χορηγείται
στην περίπτωση αυτή χωρίς αναθεώρηση τιµών και µε επιβολή των προβλεποµένων στις διατάξεις του άρθρου
148.
δ) Οι εργασίες του είναι κατά σύστηµα κακότεχνες ή
τα υλικά που χρησιµοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις
προδιαγραφές. Για να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος
για το λόγο αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον µία φορά, η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου
159 για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών του έργου
και να έχει απορριφθεί, στο πλαίσιο της εφαρµογής των
διατάξεων αυτών, η ένσταση του αναδόχου.
ε) Παρεκκλίνει επανειληµµένα από τα εγκεκριµένα
σχέδια ή παραλείπει συστηµατικά την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζοµένων ή προστασίας του περιβάλλοντος. Για να κινηθεί η διαδικασία έκπτωσης στην
περίπτωση αυτή απαιτείται η κοινοποίηση δύο (2) τουλάχιστον σχετικών εγγράφων προειδοποιήσεων της διευθύνουσας υπηρεσίας προς τον ανάδοχο.
στ) Διαπιστωθεί ότι προσκόµισε πλαστή εγγυητική επιστολή
3. Η περίπτωση γ΄ της ανωτέρω παραγράφου εφαρµόζεται αναλογικά και στην περίπτωση παραβίασης των ενδεικτικών προθεσµιών της παρούσας παραγράφου. Για
την εφαρµογή της καθορίζονται υποχρεωτικά στα συµβατικά τεύχη και για την περίοδο έναρξης των εργασιών
εκτέλεσης, ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες ανά έναν
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(1) ή το πολύ δύο (2) µήνες ανάλογα µε το µέγεθος του
έργου και τις συνθήκες εκτέλεσης. Οι ως άνω ενδεικτικές προθεσµίες τίθενται για το διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι το πέρας του ενός τετάρτου
(1/4) της αρχικής συµβατικής προθεσµίας περαίωσης. Το
χρονικό αυτό διάστηµα δεν µπορεί να είναι µικρότερο από έξι (6) µήνες.
4. Αν υφίσταται λόγος έκπτωσης, κοινοποιείται στον
ανάδοχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1
του άρθρου 143, ειδική πρόσκληση της διευθύνουσας υπηρεσίας, εκτός της περίπτωσης της παρ. 5 του άρθρου
105, η οποία αναφέρεται απαραίτητα στις διατάξεις του
άρθρου αυτού και περιλαµβάνει συγκεκριµένη αναλυτική
περιγραφή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελέσει ο ανάδοχος µέσα στην τασσόµενη προθεσµία, µε εκτίµηση του κόστους εφόσον αφορούν τιµολογούµενες
εργασίες. Η τασσόµενη προθεσµία πρέπει να είναι εύλογη, δηλαδή ανάλογη του χρόνου που απαιτείται κατά την
κοινή αντίληψη για την εκτέλεση των εργασιών ή των ενεργειών. Δεν µπορεί πάντως να είναι µικρότερη από δέκα (10) ηµέρες, ούτε και µεγαλύτερη από τριάντα (30) ηµέρες.
Όταν ζητείται η λήψη µέτρων για την αποτροπή επείγοντος κινδύνου, η προθεσµία που τάσσεται µπορεί να
είναι µικρότερη των δέκα (10) ηµερών.
Κατ΄ εξαίρεση δεν απαιτείται η κοινοποίηση ειδικής
πρόσκλησης και η έκπτωση κηρύσσεται άµεσα, ύστερα
από προηγούµενη ακρόαση, κατόπιν κλήσης η οποία επιδίδεται προ πέντε (5) ηµερών, µε απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας, στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος υποπίπτει, αποδεδειγµένα, σε ένα από τα αδικήµατα ή τα
πειθαρχικά παραπτώµατα που επισύρουν τον αποκλεισµό του, σύµφωνα µε την διακήρυξη του διαγωνισµού
στον οποίο αναδείχθηκε ανάδοχος, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των παραγράφων 7 έως 13.
5. Παρά την κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης και
τις προθεσµίες που τάσσει για την εκτέλεση συγκεκριµένων εργασιών ή ενεργειών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί τις εκ της συµβάσεως υποχρεώσεις του,
για την εµπρόθεσµη εκτέλεση των έργων ή τµηµάτων
του και υφίσταται τις νόµιµες συνέπειες από την υπέρβαση των συµβατικών προθεσµιών.
6. Αν η προθεσµία που τέθηκε µε την ειδική πρόσκληση παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συµµορφωθεί µε το
περιεχόµενό της, κηρύσσεται έκπτωτος αµέσως και πάντως πριν από την παρέλευση δεκαπέντε (15) ηµερών από την πάροδο της προθεσµίας, µε απόφαση του προϊσταµένου της διευθύνουσας υπηρεσίας η οποία κοινοποιείται στον ανάδοχο, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 143. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι εργασίες και ενέργειες που εκτέλεσε ο ανάδοχος, σε συµµόρφωση προς την ειδική πρόσκληση και
αιτιολογείται η έκπτωση, µε αναφορά στις εργασίες που
δεν εκτέλεσε και ενέργειες που δεν συµµορφώθηκε.
7. Αν κατά της απόφασης έκπτωσης δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα ένσταση ή αν απορριφθεί η ένσταση από την
αρµόδια προς τούτο προϊσταµένη αρχή, η έκπτωση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα ένσταση, αναστέλλονται οι συνέπειες της έκπτωσης µέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί και ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της εργολαβίας. Η απόφαση επί της εν-

στάσεως εκδίδεται, µετά γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού
Συµβουλίου, από την προϊσταµένη αρχή και κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) µηνών από την κατάθεσή
της. Η αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης αιτιολογείται,
µεταξύ δε των λόγων αποδοχής µπορεί να περιλαµβάνεται και η καταφανής βελτίωση του ρυθµού ή της ποιότητας των εκτελούµενων εργασιών, ώστε να πιθανολογείται βάσιµα η έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.
Αν η ανωτέρω δίµηνη προθεσµία παρέλθει άπρακτη, κινείται η πειθαρχική διαδικασία κατά των υπαίτιων υπαλλήλων κατά το άρθρο 141, για την επιβολή ποινών αναλόγων προς τις επιπτώσεις της αµέλειάς τους στα συµφέροντα του κυρίου του έργου, επιπλέον δε, ο ανάδοχος υποχρεούται να διακόψει τις εργασίες, έως ότου εκδοθεί ρητή απόφαση της προϊσταµένης αρχής επί της
ενστάσεώς του. Για το χρόνο διάρκειας της διακοπής δικαιούται ισόποση παράταση προθεσµίας µε αναθεώρηση, εφόσον η ένστασή του γίνει τελικά αποδεκτή, ενώ η
διακοπή των εργασιών δεν αποτελεί λόγο για τη διάλυση της σύµβασης. Ουδεµία εργασία εκτελούµενη µετά
την ηµέρα της κατά τα άνω υποχρεωτικής διακοπής των
εργασιών και µέχρι την έκδοση θετικής για τον ανάδοχο
αποφάσεως πιστοποιείται για πληρωµή.
Μόλις οριστικοποιηθεί η έκπτωση, µε την κοινοποίηση
στον ανάδοχο της απόφασης επί της ενστάσεως, η προϊσταµένη αρχή υποχρεούται να ενηµερώσει εγγράφως τη
Διεύθυνση Μητρώων της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
8. Αν µετά την κήρυξη της έκπτωσης και πριν από την
οριστικοποίησή της ο ανάδοχος εξακολουθεί να παραµελεί τις υποχρεώσεις του, η διευθύνουσα υπηρεσία µπορεί να επέµβει για την αποτροπή ενδεχόµενων κινδύνων
για το έργο και εκτελεί τις απαιτούµενες προς τούτο εργασίες σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου. Επίσης εκτελεί τις απαραίτητες κατεπείγουσες εργασίες
µετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης και µέχρι τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης των υπολειπόµενων εργασιών, από την αρµόδια προϊσταµένη αρχή. Η εκτέλεση
των εργασιών της παραγράφου αυτής γίνεται µε απευθείας εντολή ανάθεσης σε άλλον εργολήπτη ή µε πρόχειρο διαγωνισµό ή µε αυτεπιστασία η οποία εκδίδεται από τον προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας.
9. Αν η έκπτωση καταστεί οριστική, ο ανάδοχος αποξενώνεται και αποβάλλεται αµέσως από το έργο και η εργολαβία εκκαθαρίζεται το συντοµότερο δυνατό.
Κατ’ εξαίρεση, µπορεί να επιτραπεί στον έκπτωτο ανάδοχο να συµπληρώσει ηµιτελείς εργασίες, ώστε να καταστεί δυνατή η επιµέτρησή τους ή να εκτελέσει εργασίες προς άρση ή αποτροπή κινδύνων.
10. Κατά του οριστικά έκπτωτου αναδόχου επέρχονται
αθροιστικά οι εξής συνέπειες, τις οποίες υποχρεούται να
υλοποιήσει η Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός µηνός από
την οριστικοποίηση της έκπτωσης:
α) Καθίσταται άµεσα απαιτητό το αναπόσβεστο µέρος
της προκαταβολής προσαυξηµένο µε τους νόµιµους τόκους και εισπράττεται από τον κύριο του έργου µε κατάπτωση ανάλογου ποσού της αντίστοιχης εγγύησης.
β) Καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, ως ειδική
ποινική ρήτρα, το σύνολο των εγγυήσεων για την καλή
εκτέλεση του έργου, όπως ορίζονται στο άρθρο 72 και
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κατά µέγιστο µέχρι το υπολειπόµενο προς κατασκευή
ποσό της σύµβασης και εφόσον ληφθεί υπόψη προς επιστροφή αρνητικός λογαριασµός.
γ) Καταπίπτει το σύνολο των ποινικών ρητρών που
προβλέπονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου και για τις τµηµατικές προθεσµίες. Οι ποινικές ρήτρες περιλαµβάνονται στον εκκαθαριστικό λογαριασµό της έκπτωτης εργολαβίας.
11. Για την εκκαθάριση της εργολαβίας καλείται ο έκπτωτος ανάδοχος να υποβάλει µέσα σε έναν (1) µήνα
την επιµέτρηση των εργασιών που έχει εκτελέσει. Αν αµελήσει την υποχρέωσή του αυτή, η Διευθύνουσα Υπηρεσία προβαίνει η ίδια στη σύνταξη της επιµέτρησης ή
την αναθέτει σε ιδιώτη µηχανικό, καλώντας τον έκπτωτο
ανάδοχο να παραστεί. Η επιµέτρηση ελέγχεται και εγκρίνεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός µηνός από της υποβολής της και κοινοποιείται στον έκπτωτο ανάδοχο, ο οποίος µπορεί να υποβάλει ένσταση εντός δεκαπέντε (15) ηµερών. Το ίδιο ισχύει αναλογικά και αν η
επιµέτρηση συνταχθεί µε επιµέλεια της διευθύνουσας υπηρεσίας. Επί της ένστασης αποφαίνεται η προϊσταµένη
αρχή εντός δύο (2) µηνών από την υποβολή της. Αν η επιµέτρηση ανατεθεί προς σύνταξη σε ιδιώτη µηχανικό, η
σχετική δαπάνη καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου µε απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και περιλαµβάνεται στον εκκαθαριστικό λογαριασµό της έκπτωτης εργολαβίας. Η επιµέτρηση περιλαµβάνει µόνο ολοκληρωµένες εργασίες. Κατ’ εξαίρεση ηµιτελείς εργασίες
και εισκοµισθέντα στο εργοτάξιο υλικά περιλαµβάνονται
στην επιµέτρηση, αν κατά την κρίση της υπηρεσίας είναι
χρήσιµα για τον κύριο του έργου, εν όψει της προοπτικής συνέχισής του.
12. Στον εκκαθαριστικό λογαριασµό περιλαµβάνεται
το σύνολο των ποινικών ρητρών της παρ. 10 και κάθε άλλη εκκαθαρισµένη απαίτηση κατά του έκπτωτου αναδόχου. Αν ο εκκαθαριστικός λογαριασµός είναι αρνητικός,
η διαφορά εισπράττεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για την είσπραξη των απαιτήσεων του κυρίου
του έργου. Αν κατά την παραλαβή των εργασιών της έκπτωτης εργολαβίας, που διενεργείται ταυτόχρονα ως
προσωρινή και οριστική, προκύψουν διαφορές στα ποσά
του εκκαθαριστικού λογαριασµού, συντάσσεται νέος τελικός λογαριασµός, αλλιώς ο εκκαθαριστικός λογαριασµός ισχύει ως τελικός.
13. Αν, µετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης, η προϊσταµένη αρχή αποφασίσει την ολοκλήρωση του έργου,
προσκαλεί τον επόµενο κατά σειρά µειοδότη του διαγωνισµού, στον οποίο αναδείχθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος
και του προτείνει να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας, µε τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε
στο διαγωνισµό. Η σύµβαση εκτέλεσης συνάπτεται εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση
της πρότασης περιέλθει στην προϊσταµένη αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος
της προθεσµίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.
Αν ο ανωτέρω µειοδότης δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύµβασης, η προϊσταµένη αρχή προσκαλεί τον επόµενο κατά σειρά µειοδότη, ακολουθώντας κατά τα λοιπά
την ίδια διαδικασία. Εφόσον και αυτός απορρίψει την
πρόταση, η προϊσταµένη αρχή για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο προσφεύγει κατά την κρίση της είτε στην

ανοικτή δηµοπρασία είτε στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση, κατά τις οικείες διατάξεις.
Η διαδικασία της παραγράφου αυτής δεν εφαρµόζεται
µόνο στην περίπτωση που η προϊσταµένη αρχή κρίνει αιτιολογηµένα ότι οι παραπάνω προσφορές δεν είναι ικανοποιητικές για τον κύριο του έργου, ενώ µπορεί να εφαρµόζεται αναλογικά και σε περίπτωση ολοκλήρωσης
του έργου, ύστερα από αυτοδίκαιη διάλυση της σύµβασης κατόπιν πτώχευσης του αναδόχου ή διάλυση µε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου κατά τις κείµενες διατάξεις.
Άρθρο 161
Διακοπή εργασιών – Διάλυση της σύµβασης
1. Η σύµβαση διαλύεται από την κοινοποίηση στον ανάδοχο διαταγής του φορέα κατασκευής του έργου για
οριστική διακοπή των εργασιών, εκτός αν µε τη διαταγή
αυτή ορίζεται µεταγενέστερος χρόνος διάλυσης, για να
εκτελεσθούν οριζόµενες στη διαταγή εργασίες.
2. Ο ανάδοχος µπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύµβασης:
α) Αν µετά την υπογραφή της σύµβασης καθυστερήσει
η έναρξη των εργασιών περισσότερο από τρεις (3) µήνες
µε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του
έργου, εκτός αν στη σύµβαση ορίζεται διαφορετικά σχετικά µε την έναρξη των εργασιών.
β) Αν οι εργασίες, ύστερα από την έναρξή τους, διακοπούν είτε µε διαταγή είτε από υπαιτιότητα του φορέα
κατασκευής ή του κυρίου του έργου για διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών από την κοινοποίηση της
διαταγής διακοπής στην πρώτη περίπτωση ή από την υποβολή ειδικής δήλωσης του αναδόχου στη δεύτερη.
γ) Σε περίπτωση διακοπής για καθυστέρηση πληρωµών, σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 152, η διάλυση
µπορεί να ζητηθεί µετά δίµηνο από τη δήλωση διακοπής
των εργασιών.
δ) Αν η καθυστέρηση των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα
του αναδόχου υπερβεί την οριακή προθεσµία.
Στην περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 50 απαιτείται
η διακοπή να καταλαµβάνει τόσο τις εργασίες κατασκευής όσο και εκείνες της µελέτης.
3. Αν υπάρχει υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή
του κυρίου του έργου, για διακοπή των εργασιών, ο ανάδοχος υποβάλλει την ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών στον προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας.
Με τη δήλωση αυτή:
α) Καθορίζεται συγκεκριµένα η υπαιτιότητα, που αποδίδεται στον φορέα κατασκευής ή τον κύριο του έργου,
η οποία προκαλεί τη διακοπή των εργασιών.
β) Δίνονται στοιχεία για τα τµήµατα του έργου που έχουν κατασκευαστεί µέχρι τη διακοπή των εργασιών και
για την εκτίµηση της αξίας τους.
γ) Περιγράφονται τα τµήµατα του έργου που υπολείπονται για εκτέλεση και αιτιολογείται για καθένα από
αυτά η έλλειψη δυνατότητας κατασκευής, λόγω της υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, αν πρόκειται για τέτοια περίπτωση.
Δήλωση που δεν περιλαµβάνει τα ανωτέρω στοιχεία,
δεν παράγει έννοµο αποτέλεσµα. Η δήλωση κοινοποιείται και στον κύριο του έργου, όταν αυτός δεν ταυτίζεται
µε τον φορέα κατασκευής του έργου.
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4. Μετά την επίδοση της ειδικής δήλωσης, κατά την
παρ. 3 η Διευθύνουσα Υπηρεσία εξακριβώνει µέσα σε
δέκα πέντε (15) ηµέρες τα στοιχεία της δήλωσης και εκδίδει απόφαση που αποδέχεται ή απορρίπτει το περιεχόµενο της δήλωσης.
5. Αν περάσει διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών από την υποβολή της ειδικής δήλωσης του αναδόχου, για διακοπή των εργασιών µε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου ή δύο (2) µηνών,
σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµών, ο ανάδοχος
µπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύµβασης. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία των προηγούµενων παραγράφων συνεκτιµώνται για το σχηµατισµό γνώµης στο αίτηµα του αναδόχου.
6. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος ζητήσει τη διάλυση
της σύµβασης, λόγω παρέλευσης της οριακής προθεσµίας µε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, η απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας
πρέπει να κοινοποιηθεί αµελλητί στον ανάδοχο µέσα σε
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών. Μέχρι τότε, όπως και σε
περίπτωση απορριπτικής απόφασης, οι εργασίες συνεχίζονται µέχρι την επίλυση της σχετικής διαφοράς, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
7. Το δικαίωµα του αναδόχου για αίτηση διάλυσης της
σύµβασης, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το
στοιχείο α΄ και από το στοιχείο β΄ της παρ. 2, ασκείται
µόνο µετά πάροδο τριών (3) µηνών από την υπογραφή
της σύµβασης, αν σε αυτή δεν ορίζεται διαφορετικά σχετικά µε την έναρξη των εργασιών ή από την κοινοποίηση
της διαταγής διακοπής των εργασιών. Η αίτηση επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή στη Διευθύνουσα Υπηρεσία
και κοινοποιείται στον κύριο του έργου, όταν αυτός δεν
ταυτίζεται µε τον φορέα κατασκευής του έργου. Για την
αίτηση αποφασίζει η Διευθύνουσα Υπηρεσία που κοινοποιεί την απόφασή της στην προϊσταµένη αρχή.
8. Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται διαφορετικά,
αν δεν εκδοθεί απόφαση µέσα σε δύο (2) µήνες από την
επίδοση της αίτησης στη διευθύνουσα υπηρεσία, θεωρείται ότι η αίτηση έγινε δεκτή. Η αποδοχή της διάλυσης επέχει τη θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών. Στις περιπτώσεις διάλυσης της σύµβασης, ο ανάδοχος µπορεί µε αίτησή του να ζητήσει να εγκριθεί η
διενέργεια και της οριστικής παραλαβής µαζί µε την προσωρινή, χωρίς να απαιτείται η παρέλευση του χρόνου
εγγύησης, αν από τη φύση των εργασιών δεν δικαιολογείται η συντήρησή τους, ούτε απαιτείται η δοκιµασία
του χρόνου.
Άρθρο 162
Ματαίωση διάλυσης
1. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος συµφωνεί µπορεί να
µαταιωθεί η διάλυση, αφού αποζηµιωθεί ο ανάδοχος για
τις θετικές του µόνο ζηµίες που προκλήθηκαν από την
καθυστέρηση της έναρξης ή τη διακοπή των εργασιών.
2. Για τη µαταίωση της διάλυσης, ο ανάδοχος υποβάλλει οίκοθεν ή ύστερα από πρόσκληση της υπηρεσίας
σχετική αίτηση µε στοιχεία υπολογισµού της αποζηµίωσης που αξιώνει. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία διαβιβάζει
την αίτηση στην προϊσταµένη αρχή, µε ταυτόχρονη σχετική εισήγησή της. Η προϊσταµένη αρχή συγκροτεί επιτροπή που ερευνά το βάσιµο των απαιτήσεων του ανα-

δόχου και εκτιµά το ύψος των θετικών ζηµιών που προκλήθηκαν από την καθυστέρηση της έναρξης ή τη διακοπή των εργασιών. Η επιτροπή µπορεί να ζητήσει από τον
ανάδοχο πληροφορίες και συµπληρωµατικά στοιχεία.
3. Η µαταίωση διάλυσης της σύµβασης και η σχετική αποζηµίωση εγκρίνονται µε απόφαση της προϊσταµένης
αρχής. Η έγκριση µαταίωσης της διάλυσης γίνεται µετά
από προηγούµενη γραπτή αποδοχή του ύψους της αποζηµίωσης από τον ανάδοχο. Η αποζηµίωση δεν µπορεί
να είναι ανώτερη από αυτή που έχει εκτιµήσει η επιτροπή της προηγούµενης παραγράφου, εκτός αν πρόκειται
για διόρθωση ή συµπλήρωση των στοιχείων της έκθεσης
της επιτροπής. Με την έγκριση της µαταίωσης µπορεί να
εγκριθούν και οι αναγκαίες προσαρµογές στις προθεσµίες του έργου.
Άρθρο 163
Αποζηµίωση αναδόχου λόγω διάλυσης
της σύµβασης
1. Σε όλες τις περιπτώσεις, που διαλύεται η σύµβαση
από τον φορέα κατασκευής ή τον κύριο του έργου και υπό την προϋπόθεση ότι µέχρι το χρόνο εκείνον έχουν εκτελεσθεί εργασίες αξίας µικρότερης από τα τρία τέταρτα (3/4) του αρχικού συµβατικού ποσού χωρίς αναθεώρηση, καθώς και στις περιπτώσεις που διαλύεται η σύµβαση µε αίτηση του αναδόχου, καταβάλλεται στον ανάδοχο, εκτός από την αξία των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί:
α) Η αξία των υλικών που έχουν προσκοµισθεί ή βρίσκονται στο στάδιο παραγωγής ή προµήθειας. Η αξία
των υλικών καταβάλλεται εφόσον είχε δοθεί εντολή να
προσκοµισθούν ή επιβάλλονταν η παραγωγή ή η προµήθεια από το χρονοδιάγραµµα των εργασιών σε συνδυασµό µε τις ειδικές συνθήκες του συγκεκριµένου έργου,
που επιβάλλουν την προσκόµιση, την παραγωγή ή προµήθεια υλικών.
β) Η αξία του αναπόσβεστου µέρους των εγκαταστάσεων. Η αξία αυτή καταβάλλεται µόνον εφόσον πρόκειται για τις πράγµατι απαραίτητες για το έργο εγκαταστάσεις, αφού ληφθεί υπόψη η χρησιµοποίησή τους από τον
ανάδοχο σε άλλα έργα ή η υπαίτια παράλειψη χρησιµοποίησής τους.
γ) Αποζηµίωση για το τεκµαιρόµενο όφελος που δεν
µπορεί να είναι µεγαλύτερη του πέντε τοις εκατό (5%)
του αρχικού συνολικού συµβατικού ποσού χωρίς αναθεώρηση, µειωµένου κατά το ένα τέταρτο (1/4) και ύστερα
από αφαίρεση της αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, καθώς και των υλικών και του αναπόσβεστου µέρους των εγκαταστάσεων που η αποζηµίωσή τους αναγνωρίζεται στη συγκεκριµένη περίπτωση. Για τον προσδιορισµό της αποζηµίωσης λαµβάνονται υπόψη όλες οι
σχετικές συνθήκες και ιδίως το µέγεθος του έργου, ο
χρόνος αποδέσµευσης του αναδόχου και η ωφέλεια του
αναδόχου από άλλη εργασία κατά τους όρους του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 700 του Αστικού Κώδικα.
2. Η ανωτέρω αποζηµίωση, καθώς και η αποζηµίωση
για το τεκµαιρόµενο όφελος του αναδόχου προτείνεται
από την επιτροπή παραλαβής του έργου και καθορίζεται
µε απόφαση της προϊσταµένης αρχής κατά την έγκριση
του πρωτοκόλλου παραλαβής.
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Άρθρο 164
Υποκατάσταση

ΕΝΟΤΗΤΑ 4
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ - ΠΤΩΧΕΥΣΗ - ΘΑΝΑΤΟΣ

1. Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή µέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του έργου) είναι δυνατή αποκλειστικά υπό τις προϋποθέσεις
της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 132.
Η υποκατάσταση απαγορεύεται, χωρίς έγκριση της
Προϊσταµένης Αρχής, η οποία αποφασίζει ύστερα από
αίτηση του αναδόχου και πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει ότι έχει χωρήσει υποκατάσταση του αναδόχου χωρίς έγκριση κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο, µετά γνώµη του αρµόδιου
Τεχνικού Συµβουλίου. Δεν θεωρείται υποκατάσταση η,
εκ µέρους του αναδόχου, υπεργολαβική ανάθεση συγκεκριµένων εργασιών του έργου.
2. Σε κάθε περίπτωση υποκατάστασης ο ανάδοχος ευθύνεται µαζί µε τον υποκατάστατο εις ολόκληρον προς
τον κύριο του έργου, το προσωπικό του έργου και οποιονδήποτε τρίτο. Κατ’ εξαίρεση µπορεί να εγκριθεί η υποκατάσταση µε απαλλαγή του αναδόχου από την ευθύνη
του προς τον κύριο του έργου, αν αυτό επιβάλλεται από
το συµφέρον του έργου και ο ανάδοχος βρίσκεται σε
προφανή αδυναµία να περατώσει το έργο.
3. Για να εγκριθεί η υποκατάσταση µε απαλλαγή από
την ευθύνη του αρχικού αναδόχου, στην αίτηση του αναδόχου προσδιορίζεται το τµήµα της εργολαβίας, για το
οποίο ζητείται η υποκατάσταση µε απαλλαγή από την
ευθύνη και η πιστοποίηση µετά την οποία όλες οι πληρωµές θα διενεργούνται απευθείας στον νέο ανάδοχο. Μαζί µε την αίτηση υποβάλλεται και δήλωση του νέου αναδόχου ότι αποδέχεται το περιεχόµενο της αίτησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Με την απόφαση έγκρισης της υποκατάστασης µε απαλλαγή καθορίζεται το τµήµα της εργολαβίας για το οποίο ισχύει η υποκατάσταση, αν η υποκατάσταση δεν γίνεται για το σύνολο του έργου, η πιστοποίηση µετά την οποία οι πληρωµές θα διενεργούνται στον νέο ανάδοχο, οι εγγυήσεις
του νέου αναδόχου και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα. Στις
περιπτώσεις της παραγράφου αυτής ο υποκατάστατος
του αναδόχου επέχει στο εξής θέση αναδόχου και αναλαµβάνει όλες τις ευθύνες για το σύνολο του έργου ή
για τα τµήµατα του έργου που προσδιορίζονται µε την απόφαση έγκρισης της υποκατάστασης µε απαλλαγή της
ευθύνης του αρχικού αναδόχου. Επίσης αναλαµβάνει και
τις υποχρεώσεις του αρχικού αναδόχου προς το προσωπικό που εργάσθηκε στο έργο τους τελευταίους τρεις (3)
µήνες πριν από την υποκατάσταση. Οι εγγυήσεις επ’ ονόµατι του αρχικού αναδόχου ή το µέρος τους που ορίζεται µε την εγκριτική απόφαση αποδίδονται, αφού
προηγουµένως κατατεθούν νέες ισόποσες εγγυήσεις από τον νέο ανάδοχο. Μόνο µετά την κατάθεση αυτή επέρχεται η απαλλαγή του αρχικού αναδόχου από την ευθύνη του.
4. Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας που την υποκατάσταση ζητεί µέλος της, απαιτείται η συναίνεση όλων των µελών της κοινοπραξίας και κατά τα λοιπά εφαρµόζονται ανάλογα οι προηγούµενες παράγραφοι.
5. Σε κάθε περίπτωση υποκατάστασης γίνεται ανακοίνωση στο Μ.Ε.ΕΠ. για να ληφθεί υπόψη κατά την κρίση
της εκχωρούσας επιχείρησης, σύµφωνα µε τις σχετικές
διατάξεις.

Άρθρο 165
Υπεργολαβία κατά την εκτέλεση
1. Όταν συνάπτεται σύµβαση µίσθωσης έργου µεταξύ
του αναδόχου δηµόσιου έργου και άλλης εργοληπτικής
επιχείρησης, για την κατασκευή µέρους του έργου που
έχει αναληφθεί από τον ανάδοχο (υπεργολαβία), ο υπεργολάβος θεωρείται «εγκεκριµένος» µε τις συνέπειες του
παρόντος, µετά από έγκριση του κυρίου του έργου ή του
φορέα κατασκευής όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Ο υπεργολάβος έχει τα αντίστοιχα προσόντα για
την εκτέλεση του έργου που αναλαµβάνει και ανήκει σε
τάξη και κατηγορία έργου, αντίστοιχη µε το ποσό της
σύµβασης µίσθωσης έργου και
β) Ο ανάδοχος, πριν από την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο έχει γνωστοποιήσει στον κύριο του
έργου ή στον φορέα κατασκευής τη σύµβαση υπεργολαβίας.
Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να διατηρεί ποσοστό
τουλάχιστον εβδοµήντα τοις εκατό (70%) του ποσού της
αξίας σύµβασής του, αρχικής και συµπληρωµατικών, µε
τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι συµβάσεις υπεργολαβιών που έχουν εγκριθεί.
Ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής µπορούν
µε απόφασή τους, που εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την ανωτέρω
γνωστοποίηση, να µην εγκρίνουν την υπεργολαβία αυτή.
Κατά την υπογραφή της σύµβασης εκτέλεσης ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει την υπεργολαβική σύµβαση. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί να χορηγήσει προθεσµία στον ανάδοχο και κατ’ αίτησή του, για την προσκόµιση της υπεργολαβικής σύµβασης µε τον αρχικώς
προταθέντα υπεργολάβο ή άλλον που διαθέτει τα αναγκαία κατά την κρίση της υπηρεσίας αυτής προσόντα, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να κινήσει τη διαδικασία έκπτωσης
του αναδόχου, εφόσον δεν συνάψει εν τέλει την υπεργολαβική σύµβαση.
2. Η έγκριση της υπεργολαβίας έχει τις εξής συνέπειες:
α) Το ποσό της σύµβασης της υπεργολαβίας, όπως αυτό προκύπτει ιδίως από τα τιµολόγια που εκδίδονται από
τον υπεργολάβο προς τον ανάδοχο, λαµβάνεται υπόψη
για τον υπολογισµό της εµπειρίας.
β) Για το ποσό της σύµβασης υπεργολαβίας ο ανάδοχος δεν δικαιούται πιστοποιητικό εµπειρίας για χρήση
στο Μ.Ε.ΕΠ., ενώ τα στελέχη του αναδόχου δικαιούνται
πιστοποιητικό εµπειρίας, το οποίο για την εξέλιξη στο
Μ.Ε.Κ. ανάγεται στο µισό του χρόνου επίβλεψης.
Άρθρο 166
Όροι και διαδικασία υπεργολαβίας
έγκρισης υπολαβίας
1. Για την αναγνώριση υπεργολάβου ως εγκεκριµένου,
µε τις συνέπειες της παρ. 2 του άρθρου 165, υποβάλλεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία κοινή αίτηση του αναδόχου και του υπεργολάβου µαζί µε πρωτότυπο συµφωνητικό και φάκελο δικαιολογητικών, σύµφωνα µε την παρ.
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2. Στο συµφωνητικό της υπεργολαβίας πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα οι εργασίες ή το µέρος του έργου
που αναλαµβάνει ο υπεργολάβος, καθώς και η αξία της
σύµβασης υπεργολαβίας.
2. Ο φάκελος των δικαιολογητικών που συνοδεύει την
αίτηση της παραγράφου 1 περιέχει ιδίως τα εξής:
α) Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα που τεκµηριώνουν τα
στοιχεία των συµβαλλοµένων και την εγκυρότητα των
πράξεων, όπως τα ισχύοντα καταστατικά, αποφάσεις διοικητικών συµβουλίων, εξουσιοδοτήσεις κ.λπ..
β) Σαφή αναφορά των στοιχείων του υπεργολάβου, από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει τις ιδιότητες που
απαιτούνται από τις διατάξεις του άρθρου 165 και ειδικότερα:
αα) Εάν πρόκειται περί ατοµικής εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.ΕΠ., το ονοµατεπώνυµο,
την ισχύουσα επαγγελµατική διεύθυνση και τον αριθµό
εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. και την τάξη και τις κατηγορίες
έργων στις οποίες είναι γραµµένη και τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. σε απλό αντίγραφο.
ββ) Εάν πρόκειται περί εργοληπτικής επιχείρησης µε
νοµική προσωπικότητα εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.ΕΠ., την
πλήρη επωνυµία και το διακριτικό τίτλο της εταιρίας, την
ισχύουσα διεύθυνση, τον αριθµό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ.
και την τάξη και τις κατηγορίες έργων στις οποίες είναι
εγγεγραµµένη, καθώς και το ονοµατεπώνυµο, την ισχύουσα διεύθυνση, το επάγγελµα και την ιδιότητα του φυσικού προσώπου, το οποίο είναι εξουσιοδοτηµένο για
την υπογραφή του συµφωνητικού της υπεργολαβίας και
τα στοιχεία της απόφασης του οργάνου, το οποίο δεσµεύει την εταιρία κατά το καταστατικό της, για την εκτέλεση του έργου σε υπεργολαβία και τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. σε απλό αντίγραφο.
γγ) Εάν πρόκειται για εργοληπτική επιχείρηση µε έδρα
εκτός Ελλάδος, µη εγγεγραµµένη στο Μ.Ε.ΕΠ., τα στοιχεία των περιπτώσεων αα) και ββ) και αντί των στοιχείων
εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., τα στοιχεία που αποδεικνύουν
ότι πρόκειται περί εργοληπτικής επιχείρησης η οποία
µπορεί, σύµφωνα µε το δίκαιο της έδρας της, να συµµετέχει σε δηµοπρασίες και να αναλαµβάνει την εκτέλεση
δηµόσιων έργων, της τάξης και της κατηγορίας του συγκεκριµένου έργου το οποίο αναφέρεται στο συµφωνητικό υπεργολαβίας.
γ) Πιστοποιητικά από τα οποία να αποδεικνύεται ότι ο
υπεργολάβος δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση,
αναγκαστική διαχείριση ή προκειµένου για επιχείρηση
µε έδρα εκτός Ελλάδας, σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τη νοµοθεσία της έδρας της.
δ) Πιστοποιητικά από τα οποία να αποδεικνύεται ότι τα
παρακάτω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήµατα τα οποία στερούν το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασία, όπως καθορίζονται κάθε φορά στη διακήρυξη δηµοπράτησης του
συγκεκριµένου έργου. Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να
έχουν εκδοθεί από την αρµόδια εισαγγελική αρχή ή την
αντίστοιχη δηµόσια αρχή (επί επιχειρήσεων µε έδρα εκτός Ελλάδας, µη εγγεγραµµένων στο Μ.Ε.ΕΠ.) και αφορούν στα εξής φυσικά πρόσωπα:
αα) επί ατοµικής επιχείρησης, στο πρόσωπο που ανήκει αυτή,
ββ) επί προσωπικής εταιρίας, στους διαχειριστές,

γγ) επί Ε.Π.Ε. στους διαχειριστές,
δδ) επί Α.Ε. στον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου
και στον Διευθύνοντα Σύµβουλο.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του υπεργολάβου ότι δεν του επιβλήθηκε για πειθαρχικό παράπτωµα ποινή η οποία του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασία.
στ) Βεβαιώσεις των αρµόδιων οργανισµών κοινωνικής
ασφάλισης (βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενηµερότητας), από τις οποίες να αποδεικνύεται ότι έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία ή µε τη νοµοθεσία της χώρας
όπου είναι εγκατεστηµένος.
ζ) Βεβαιώσεις των αρµόδιων φορολογικών αρχών (βεβαιώσεις φορολογικής ενηµερότητας), από τις οποίες να
αποδεικνύεται ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων, σύµφωνα µε
την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία ή µε τη νοµοθεσία της
χώρας που είναι εγκατεστηµένος.
3. Εργοληπτικές επιχειρήσεις κάτοχοι «ενηµερότητας
πτυχίου» σε ισχύ δεν προσκοµίζουν όσα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκοµίστηκαν για την έκδοση της
ενηµερότητας πτυχίου.
4. Η απόφαση έγκρισης ή µη της σύναψης της σύµβασης της προηγούµενης παραγράφου λαµβάνεται από τη
διευθύνουσα υπηρεσία, µέσα στην αποκλειστική προθεσµία των δεκαπέντε (15) ηµερών που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 165. Αν κατά την εξέταση της αίτησης διαπιστωθούν ελλείψεις, µπορεί να προσκληθεί ο
ανάδοχος για τη συµπλήρωσή τους. Στην περίπτωση αυτή µπορεί να ανασταλεί η ανωτέρω προθεσµία, µέχρι τη
συµπλήρωση των ελλείψεων και την υποβολή των δικαιολογητικών που λείπουν. Μέχρι την έγκριση ή µέχρι την
παρέλευση της προθεσµίας αυτής δεν επιτρέπεται η σύµπραξη του υπεργολάβου στην κατασκευή του έργου.
5. Η διευθύνουσα υπηρεσία, µε ειδική αιτιολόγηση,
µπορεί να µην εγκρίνει τη σύσταση της υπεργολαβίας, οι
δε λόγοι µη έγκρισης µπορούν να βασίζονται µόνο σε
τεκµηριωµένα στοιχεία προερχόµενα κυρίως από την υπηρεσία του µητρώου των εργοληπτικών επιχειρήσεων,
σχετικά µε την ικανότητα και αξιοπιστία των εργοληπτικών επιχειρήσεων, για την καλή και έγκαιρη κατασκευή
του έργου που συµφωνήθηκε ως αντικείµενο της υπεργολαβίας. Η απόφαση αυτή της διευθύνουσας υπηρεσίας, περί µη έγκρισης της σύστασης της υπεργολαβίας,
εκδίδεται µόνο µέσα στην αποκλειστική προθεσµία της
παραγράφου 1 του άρθρου 165 και κοινοποιείται αµέσως
στον ανάδοχο και τον υπεργολάβο, κατά τις διατάξεις
του άρθρου 143, καθώς και στην προϊσταµένη αρχή, µαζί
µε απλό αντίγραφο του υποβληθέντος συµφωνητικού
σύστασης της υπεργολαβίας.
Εάν η έγκριση του υπεργολάβου γίνει αυτοδικαίως λόγω παρέλευσης της προθεσµίας της παραγράφου 1 του
άρθρου 165, η Διευθύνουσα Υπηρεσία οφείλει, εντός δέκα (10) ηµερών από τότε που θα το ζητήσει εγγράφως ο
ανάδοχος, να εκδώσει σχετική βεβαίωση για την ανάληψη του έργου από τον υπεργολάβο, προς χρήση ενώπιον
των αρµόδιων φορολογικών, ελεγκτικών ή άλλων αρχών, χορηγώντας του και επικυρωµένο αντίγραφο του υποβληθέντος συµφωνητικού µίσθωσης έργου.
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Άρθρο 167
Πτώχευση, θάνατος

ΕΝΟΤΗΤΑ 5
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Αν ο ανάδοχος πτωχεύσει, η σύµβαση διαλύεται αυτοδίκαια.
2. Σε περίπτωση πτώχευσης ενός ή µερικών από τα µέλη της κοινοπραξίας εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου.
Αν τα µέλη της κοινοπραξίας ήταν δύο και πτωχεύσει
το ένα, η κοινοπραξία θεωρείται διαλυµένη ως προς τον
κύριο του έργου και η εργολαβία συνεχίζεται υποχρεωτικά για το σύνολο του έργου από το άλλο µέλος µόνο, το
οποίο αναλαµβάνει έναντι του κυρίου του έργου όλα τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του µέλους που πτώχευσε και που απορρέουν από την εργολαβική σύµβαση.
Αν τα µέλη της κοινοπραξίας ήταν περισσότερα από δύο,
η κοινοπραξία συνεχίζεται έναντι του κυρίου του έργου
από τα λοιπά µέλη. Απαιτήσεις ή υποχρεώσεις του µέλους ή της κοινοπραξίας που συνεχίζει το έργο έναντι
του µέλους που πτώχευσε κρίνονται κατά τις διατάξεις
του πτωχευτικού δικαίου. Η παράγραφος αυτή εφαρµόζεται ανάλογα και σε περίπτωση πτώχευσης δύο ή περισσότερων µελών της κοινοπραξίας. Αν κηρυχθούν σε
πτώχευση δύο ή περισσότερα από τα µέλη της κοινοπραξίας και από την αιτία αυτή εκτίθεται σε κίνδυνο η
προσήκουσα εκτέλεση της εργολαβικής σύµβασης, ο κύριος του έργου µπορεί κατά την κρίση του να διαλύσει τη
σύµβαση, αζηµίως γι’ αυτόν.
3. Αν ο ανάδοχος είναι ατοµική επιχείρηση και αποβιώσει αυτός που την ασκεί, η σύµβαση διαλύεται αυτοδίκαια, εκτός αν εγκριθεί από την προϊσταµένη αρχή η αποπεράτωση των εργασιών από τους κληρονόµους, οι οποίοι στην περίπτωση αυτή αναλαµβάνουν όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του αναδόχου. Η έγκριση γίνεται ύστερα από αίτηση των κληρονόµων που πρέπει να
υποβληθεί µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30)
ηµερών από το θάνατο του αναδόχου.
4. Σε περίπτωση θανάτου ενός ή περισσότερων φυσικών προσώπων που µετείχαν στην κοινοπραξία µε τις ατοµικές τους επιχειρήσεις, εφαρµόζονται οι διατάξεις
της παρούσας παραγράφου. Αν µέλη της κοινοπραξίας
ήταν δύο φυσικά πρόσωπα που µετείχαν σε αυτήν µε τις
ατοµικές τους επιχειρήσεις και πεθάνει ο ένας, η κοινοπραξία θεωρείται διαλυµένη ως προς τον κύριο του έργου και η εργολαβία συνεχίζεται για το σύνολο του έργου υποχρεωτικά από το άλλο µέλος που αναλαµβάνει
απέναντι στον κύριο του έργου όλα τα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις αυτού που πέθανε. Οι σχέσεις που προκύπτουν από την εργολαβία µεταξύ των κληρονόµων
του θανόντα και του άλλου µέλους της κοινοπραξίας
ρυθµίζονται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Αν
τα µέλη της κοινοπραξίας ήταν περισσότερα από δύο, η
κοινοπραξία συνεχίζεται µεταξύ των λοιπών που αναλαµβάνουν απέναντι στον κύριο του έργου όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του θανόντος, που προκύπτουν από την εργολαβική σύµβαση, ενώ κατά τα λοιπά
εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των προηγούµενων
εδαφίων.

Άρθρο 168
Βεβαίωση περάτωσης εργασιών
1. Όταν λήξει η προθεσµία περάτωσης του συνόλου ή
τµηµάτων του έργου, ο επιβλέπων ή το εντεταλµένο όργανο της επίβλεψης αναφέρει στη διευθύνουσα υπηρεσία, µέσα σε διάστηµα δέκα (10) ηµερών από τη λήξη
του εγκεκριµένου χρόνου περαίωσης, αν τα έργα έχουν
περατωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιµασίες που προβλέπονται στη σύµβαση ή αν τα έργα δεν έχουν περατωθεί, οπότε αναφέρει συγκεκριµένα τις εργασίες που αποµένουν για εκτέλεση. Αν οι εργασίες έχουν περατωθεί, ο προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την παραλαβή της
πιο πάνω αναφοράς, εκδίδει βεβαίωση για την ηµέρα
που περατώθηκαν οι εργασίες του έργου (βεβαίωση περάτωσης των εργασιών) την οποία κοινοποιεί αµελλητί
στον ανάδοχο. Εάν η βεβαίωση δεν εκδοθεί µέσα στην
πιο πάνω προθεσµία, τότε θεωρείται ότι έχει εκδοθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) ηµέρες µετά την υποβολή από τον
ανάδοχο σχετικής έγγραφης όχλησης και επιβάλλονται
στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι
πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στην παρ. 3 του
άρθρου 141. Την έκδοση της βεβαίωσης µπορεί να ζητήσει ο ανάδοχος και πριν από τη λήξη των προθεσµιών αν
έχει περατώσει τα έργα. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται ανάλογα οι διαδικασίες των πρώτων εδαφίων της
παρούσας παραγράφου. Η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών δεν αναπληρώνει την παραλαβή των έργων, η οποία διενεργείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των επόµενων άρθρων.
2. Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν επουσιώδεις µόνο ελλείψεις που δεν επηρεάζουν
τη λειτουργικότητα του έργου, ο προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας, γνωστοποιεί µε διαταγή του προς
τον ανάδοχο τις ελλείψεις που έχουν επισηµανθεί και
τάσσει εύλογη προθεσµία για την αποκατάστασή τους.
Στην περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωσης εκδίδεται
µετά την εµπρόθεσµη αποκατάστασή των ελλείψεων και
αναφέρει το χρόνο που περατώθηκε το έργο, χωρίς να
λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος αποκατάστασης.
3. Αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί ή οι ελλείψεις
που διαπιστώθηκαν δεν είναι επουσιώδεις ή αν δεν περατώθηκαν από τον ανάδοχο εµπρόθεσµα οι εργασίες αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων, σύµφωνα µε την
προηγούµενη παράγραφο εφαρµόζονται, ανάλογα µε
την περίπτωση, οι διατάξεις των άρθρων 159 και 160.
Άρθρο 169
Διοικητική παραλαβή για χρήση
1. Οποτεδήποτε και πριν από την προσωρινή παραλαβή, το έργο ή αυτοτελή του τµήµατα που έχουν περατωθεί µπορεί να δοθούν σε χρήση, ύστερα από τη διενέργεια σχετικής διοικητικής παραλαβής.
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2. Η διοικητική παραλαβή γίνεται µε πρωτόκολλο µεταξύ του προϊσταµένου της διευθύνουσας υπηρεσίας,
του επιβλέποντος, εκπροσώπου της υπηρεσίας συντήρησης εφόσον αυτή έχει καθοριστεί και του αναδόχου. Αν
το έργο παραδίδεται για χρήση σε υπηρεσία άλλη από
τον φορέα κατασκευής του συµπράττει στο πρωτόκολλο
και εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής. Αν ο εκπρόσωπος
του φορέα συντήρησης ή ο ανάδοχος κληθούν και δεν
παραστούν ή αρνηθούν την υπογραφή του πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται από τους λοιπούς, µε σχετική
µνεία κατά περίπτωση και αυτό κοινοποιείται αρµόδια.
Το πρωτόκολλο περιλαµβάνει µνεία του έργου ή των
τµηµάτων που παραδίδονται για χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των εργασιών.
3. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο διοικητική παραλαβή για χρήση γίνεται αµέσως µετά την περάτωση
των εργασιών του έργου ή αυτοτελών τµηµάτων του, αν
αυτό προβλέπεται από τα συµβατικά τεύχη. Αν δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, µπορεί η διοικητική παραλαβή
να γίνει ύστερα από απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας.
4. Αν από τη σύµβαση προβλέπεται η εκτέλεση των εργασιών παράλληλα προς τη χρήση του έργου, δεν απαιτείται η διενέργεια διοικητικής παραλαβής. Το ίδιο ισχύει
αν η παράλληλη χρήση προκύπτει από τη φύση των εργασιών. Στις περιπτώσεις αυτές µπορεί να διενεργείται
διοικητική παραλαβή του έργου µετά από σχετική απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας.
5. Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει
τη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής παραλαβής
του έργου.
Άρθρο 170
Προσωρινή παραλαβή του έργου
1. Μετά τη βεβαίωση περάτωσης των εργασιών το έργο παραλαµβάνεται προσωρινά. Με την προσωρινή παραλαβή ελέγχονται οι εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά.
Οι εργασίες συµπληρωµατικών συµβάσεων παραλαµβάνονται µαζί µε τις εργασίες της αρχικής σύµβασης.
2. Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται µέσα σε έξι (6)
µήνες από τη βεβαιωµένη περάτωση του έργου δηλαδή
από την ηµεροµηνία που στη σχετική βεβαίωση φέρεται
ως ηµεροµηνία που αυτό περατώθηκε ή, στην περίπτωση
της παρ. 2 του άρθρου 168, από την ηµεροµηνία έκδοσης
της σχετικής βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών, αν υποβληθούν από τον ανάδοχο, µέσα σε δύο (2) µήνες από
τις πιο πάνω ηµεροµηνίες, η τελική επιµέτρηση και το
µητρώο του έργου, το οποίο περιλαµβάνει τα βασικά
στοιχεία του έργου «όπως κατασκευάστηκε». Αν η τελική επιµέτρηση και το µητρώο του έργου υποβληθούν από τον ανάδοχο µεταγενέστερα, η πιο πάνω προθεσµία
για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την υποβολή της τελικής επιµέτρησης και του µητρώου έργου. Αν
δεν υποβληθεί τελική επιµέτρηση και το µητρώο έργου
από τον ανάδοχο, η προθεσµία για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της
τελικής επιµέτρησης που συντάχθηκε από την υπηρεσία.
Αν η παραλαβή δεν διενεργηθεί ή το πρωτόκολλο δεν εγκριθεί µέσα στις πιο πάνω προθεσµίες, η παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) ηµέρες µετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής ειδι-

κής όχλησης για τη διενέργειά της και επιβάλλονται στα
υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 141. Αν ο ανάδοχος δεν παραστεί κατά την παραλαβή ή υπογράψει «µε επιφύλαξη» το σχετικό πρωτόκολλο, η παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεστεί αυτοδίκαια εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή ειδικής όχλησης.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων καθορίζεται το περιεχόµενο του «µητρώου
έργου», τα τεύχη, οι εκθέσεις, τα σχέδια, οι πίνακες, τα
ηλεκτρονικά δεδοµένα και τα λοιπά στοιχεία που το συνοδεύουν, καθώς και η µορφή των στοιχείων αυτών. Με
προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του ίδιου
Υπουργού καθορίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται
στον ανάδοχο σε περίπτωση µη υποβολής του µητρώου,
η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων, τα αρµόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
3. Για τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής η
προϊσταµένη αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής, αφού προηγουµένως η Διευθύνουσα Υπηρεσία της ανακοινώσει την περάτωση των εργασιών και την υποβολή ή
σύνταξη της τελικής επιµέτρησης. Η επιτροπή είναι τριµελής, όταν όµως πρόκειται για σηµαντικά έργα µπορεί
να ορισθούν µέχρι και τέσσερα (4) επιπλέον µέλη για να
περιληφθούν σε αυτήν τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων,
ανάλογα µε τη φύση του έργου. Στην επιτροπή παραλαβής των έργων τουλάχιστον ο πρόεδρος δεν ορίζεται από υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας. Όταν ο
φορέας που πρόκειται να χρησιµοποιήσει το έργο είναι
άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, η προϊσταµένη αρχή µπορεί να περιλάβει στην επιτροπή µέλη
που υποδεικνύονται από τον φορέα που θα χρησιµοποιήσει το έργο. Τα µέλη της επιτροπής είναι τεχνικοί υπάλληλοι που έχουν αντίστοιχη εµπειρία και ικανότητα και επιλέγονται κατόπιν κληρώσεως υποχρεωτικά, σύµφωνα
µε το ηλεκτρονικό σύστηµα της παραγράφου 6 του άρθρου 118. Η επιτροπή παραλαβής συνέρχεται και διενεργεί την παραλαβή µε πρωτοβουλία και ευθύνη του προέδρου της. Για την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο
που υπογράφεται από όλα τα µέλη της επιτροπής, από
τον τελευταίο επιβλέποντα που παρίσταται κατά τη διενέργειά της και από τον ανάδοχο που παραδίδει το έργο.
Αν υπάρξει αδυναµία υπογραφής από τον Πρόεδρο ή µέλος της επιτροπής ή τον επιβλέποντα, το πρωτόκολλο υπογράφεται από τους υπόλοιπους µε σχετική µνεία των
λόγων της αδυναµίας υπογραφής.
4. Η επιτροπή παραλαβής παραλαµβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά, ελέγχει κατά το δυνατόν τις επιµετρήσεις, µε γενικές ή σποραδικές καταµετρήσεις, καταγράφει στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής επιµέτρησης, όπως διορθώνονται από τους ελέγχους που
γίνονται, χωρίς να δεσµεύεται από το περιεχόµενο του
τελικού συνοπτικού επιµετρητικού πίνακα, στον οποίο
µπορεί να επέµβει διορθωτικά, αιτιολογεί τις τροποποιήσεις στις ποσότητες και αναγράφει τις παρατηρήσεις
της για εργασίες που έχουν εκτελεσθεί µε υπέρβαση
των εγκεκριµένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των
εγκεκριµένων σχεδίων . Η επιτροπή επίσης ελέγχει κατά
το δυνατόν την ποιότητα των εργασιών και αναγράφει
στο πρωτόκολλο τις παρατηρήσεις της, ιδίως για τις εργασίες που κρίνονται απορριπτέες ή ελαττωµατικές, ου-
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σιώδεις ή επουσιώδεις που πρέπει να αποκατασταθούν ή
παραδεκτές µεν αλλά µε µείωση της τιµής τους. Ως επουσιώδεις θεωρούνται αποκλειστικά οι εργασίες που
δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του έργου, την ασφάλεια των χρηστών και δεν παραβιάζουν όρους αδειοδοτήσεων του έργου.
5. Στην παραλαβή καλείται, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 143 να παραστεί ο ανάδοχος. Η παραλαβή γίνεται νόµιµα και χωρίς την παρουσία του αναδόχου αν αυτός έχει κληθεί να
παραστεί. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, όπως και
στην περίπτωση που ο ανάδοχος αρνείται την υπογραφή
του πρωτοκόλλου, του κοινοποιείται το πρωτόκολλο,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1του άρθρου 143. Το πρωτόκολλο θεωρείται ως πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας και η σχετική ένσταση ασκείται µέσα στην προθεσµία της παραγράφου 1 του άρθρου 174,
υπολογιζόµενη από την υπογραφή του µε επιφύλαξη ή
από την κοινοποίηση στον ανάδοχο. Η προσωρινή παραλαβή ολοκληρώνεται µε την έγκριση του πρωτοκόλλου
από την προϊσταµένη αρχή. Αυτή µπορεί να αναβάλει
την έγκριση του πρωτοκόλλου µέχρι να αποκατασταθούν από τον ανάδοχο τα ελαττώµατα που διαπιστώθηκαν.
Το πρωτόκολλο συντάσσεται υποχρεωτικά σε κάθε περίπτωση.
Στην περίπτωση που η επιτροπή διαπιστώσει την ύπαρξη απορριπτέων ή ελαττωµατικών ουσιωδών εργασιών
συντάσσει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, σύµφωνα µε την παρ. 4 και προτείνει την αναβολή της παραλαβής µέχρι την αποκατάσταση των αναφεροµένων εργασιών. Το εν λόγω πρωτόκολλο υπογράφεται από την
επιτροπή και τον ανάδοχο και διαβιβάζεται µε τις απόψεις της Διευθύνουσας υπηρεσίας επί της ένστασης του
αναδόχου στην προϊσταµένη αρχή η οποία εξετάζει το
πρωτόκολλο και την ένσταση και εκδίδει τη σχετική απόφαση. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται αµελλητί στον ανάδοχο, µαζί µε ειδική διαταγή της Διευθύνουσας υπηρεσίας για την αποκατάσταση και είναι υποχρεωµένος
να αποκαταστήσει τις απορριπτέες ή ελαττωµατικές εργασίες εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος. Από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ειδικής διαταγής
στον ανάδοχο αναστέλλεται η προθεσµία αυτοδίκαιης έγκρισης της προσωρινής παραλαβής. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού ή αν ο ανάδοχος ειδοποιήσει ότι αποκατέστησε αυτές τις εργασίες, η Διευθύνουσα Υπηρεσία ενηµερώνει αµελλητί τον πρόεδρο της επιτροπής
παραλαβής, ο οποίος προσκαλεί άµεσα την επιτροπή παραλαβής η οποία συντάσσει εντός ευλόγου χρονικού
διαστήµατος και πάντως όχι περισσότερο των δεκαπέντε ηµερών και υπογράφει από κοινού µε τον ανάδοχο
συµπληρωµατικό πρωτόκολλο. Το συµπληρωµατικό πρωτόκολλο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του αρχικού
πρωτοκόλλου και διαβιβάζεται µε ένσταση του αναδόχου για έγκριση από την Προϊσταµένη αρχή η οποία το
εγκρίνει εντός µηνός από την υποβολή του.
Στην περίπτωση που επιτροπή διαπιστώσει την ύπαρξη
απορριπτέων ή ελαττωµατικών επουσιωδών εργασιών
συντάσσει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 και παραλαµβάνει το έργο µε
παραδεκτές τις ελαττωµατικές εργασίες αλλά µε µείωση
της τιµής τους.
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν ανάλογη

εφαρµογή και για τις περιπτώσεις παραλαβής τµηµάτων
έργων που περατώθηκαν και µπορεί να έχουν αυτοτελή
χρήση, όπου αυτό προβλέπεται από τη σύµβαση, καθώς
επίσης και σε όλες τις περιπτώσεις που µια εργολαβία
δεν συνεχίζεται, όπως στις περιπτώσεις διάλυσης και
έκπτωσης.
7. Απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή παραλαβή
κάθε δηµόσιου έργου είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), σύµφωνα µε την απόφαση ΔΕΕΠΠ/
οικ.433/ 19.9.2000 Β΄1176) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων.
8. Ο ανάδοχος συντάσσει επίσης φάκελο προεκτίµησης της δαπάνης τακτικής συντήρησης και λειτουργίας,
µε βάση το µητρώο του έργου και εγχειρίδια λειτουργίας
και συντήρησης, που αφορούν σε φθορές λόγω συνήθους χρήσης του έργου.
Άρθρο 171
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων
1. Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρησή του, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 157
και την παρ. 2 του άρθρου 172 και µετά την πάροδο του
οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται γενικά
σε δεκαπέντε (15) µήνες, υπό την επιφύλαξη των οριζοµένων στα έγγραφα της σύµβασης στην περίπτωση που
κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης ήταν η προσαύξηση
του χρόνου εγγύησης κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 86.
Σε εντελώς ειδικές περιπτώσεις µπορεί µε τα συµβατικά τεύχη να ορίζεται µεγαλύτερος χρόνος εγγύησης
ενδεχοµένως και µε ιδιαίτερο αντάλλαγµα, όχι όµως µεγαλύτερος από τρία (3) έτη. Για έργα προϋπολογισµού
δηµοπράτησης µέχρι 250.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, εφόσον
η φύση των εργασιών το επιτρέπει ή για έργα που δεν
νοείται µακροχρόνια συντήρησή τους, µπορεί µε τα συµβατικά τεύχη να καθορίζεται χρόνος εγγύησης µικρότερος των δεκαπέντε (15) µηνών. Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από τη βεβαιωµένη περάτωση των εργασιών αν µέσα σε δύο (2) µήνες από αυτή υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση, άλλως από την ηµεροµηνία που
υποβλήθηκε ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε
η τελική επιµέτρηση.
2. Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κα-τάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους. Εργασίες για την
αποκατάσταση βλαβών κλοπών ή βανδαλισµών από τη
χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου εκτελούνται µε έγκριση της υπηρεσίας και η δαπάνη
αποδίδεται στον ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία.
Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη
συντήρηση των έργων κατά το χρόνο εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες µπορεί να εκτελεσθούν από την υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασµό του υπόχρεου αναδόχου ή όπως αλλιώς προβλέπεται στα συµβατικά τεύχη. Οι εργασίες και ενέργειες συντήρησης καταγράφονται σε ειδικό τεύχος ο µορφότυπος του οποίου και η συχνότητα καταγραφής προβλέπεται στα συµβατικά τεύχη ή συµφωνούνται µε την διευθύνουσα υπηρεσία.
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Άρθρο 172
Οριστική παραλαβή

ΕΝΟΤΗΤΑ 6
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

1. Στην οριστική παραλαβή εφαρµόζονται οι διατάξεις
για την προσωρινή παραλαβή των παραγράφων 3, 5 και 6
του άρθρου 170, όσον αφορά τις αντίστοιχες διαδικασίες για το αντικείµενο της οριστικής παραλαβής.
2. Η οριστική παραλαβή γίνεται µετά την προσωρινή
και την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης. Πρέπει να διενεργηθεί µέσα σε δύο
(2) µήνες από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης, σύµφωνα µε το άρθρο 171. Αν η οριστική παραλαβή δεν διενεργηθεί µέσα σε αυτήν την προθεσµία, θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια εξήντα (60) ηµέρες µετά την
υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής ειδικής όχλησης για
τη διενέργειά της και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα
του φορέα κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές
που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 141. Αν η
προσωρινή παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί µέχρι την οριστική παραλαβή, διενεργείται ταυτόχρονα προσωρινή
και οριστική παραλαβή.
3. Κατά την οριστική παραλαβή η επιτροπή παραλαβής
παραλαµβάνει το έργο όσον αφορά την καλή κατάσταση
των εργασιών.
4. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο ανάδοχος
ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Σε περιπτώσεις ειδικών έργων, µε τα συµβατικά τεύχη µπορεί
να ορίζονται πρόσθετες ευθύνες ή υποχρεώσεις του αναδόχου και µετά την οριστική παραλαβή.
5. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου και της
παρ. 3 του άρθρου 178 εφαρµόζονται είτε η οριστική παραλαβή διενεργηθεί πραγµατικά είτε συντελεσθεί αυτοδίκαια.
6. Η συντέλεση της οριστικής παραλαβής αποτελεί
την αφετηρία της παραγραφής των απαιτήσεων του αναδόχου από την εργολαβική σύµβαση που δεν έχουν ήδη
παραγραφεί, σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις του
παρόντος νόµου.
7. Αν η παραλαβή συντελεσθεί αυτοδίκαια και διαπιστωθούν εκ των υστέρων διαφορές στις ποσότητες των
εργασιών που εκτελέσθηκαν ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να επιστρέψει το εργολαβικό αντάλλαγµα που έχει
καταβληθεί για τις εργασίες αυτές.
8. Απαραίτητο στοιχείο για την οριστική παραλαβή κάθε δηµόσιου έργου είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.).

Άρθρο 174
Διοικητική επίλυση συµβατικών διαφορών

Άρθρο 173
Απόσβεση δικαιωµάτων αναδόχου
Με την επιφύλαξη µικρότερων προθεσµιών που προβλέπονται στον παρόντα νόµο τα εν γένει δικαιώµατα
του αναδόχου από τη σύµβαση αποσβέννυνται και οποιαδήποτε εξ αυτών αξίωση παραγράφεται, εάν αυτά δεν
ασκηθούν, µε σχετική αίτησή του προς τη διευθύνουσα
υπηρεσία, µέσα σε προθεσµία τεσσάρων (4) µηνών από
την εµφάνιση της γενεσιουργού τους αιτίας.

1. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της διευθύνουσας υπηρεσίας, που προσβάλλουν έννοµο συµφέρον του
αναδόχου, χωρεί ένσταση. Η ένσταση ασκείται µε κατάθεση στη διευθύνουσα υπηρεσία, µέσα σε ανατρεπτική
προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών, από την κοινοποίηση
της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης, εκτός αν σε
ειδικές περιπτώσεις ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα
τίτλο Ι.
2. Η ένσταση απευθύνεται στην προϊσταµένη αρχή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε συγκεκριµένες περιπτώσεις. Η αρµόδια αρχή υποχρεούται να εκδώσει την απόφασή της µέσα σε δύο (2) µήνες από την κατάθεση
της ένστασης.
3. Αν η ένσταση απορριφθεί στο σύνολό της ή µερικώς
ή αν παρέλθει άπρακτη η δίµηνη προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου, ο ανάδοχος µπορεί να ασκήσει
αίτηση θεραπείας µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριών
(3) µηνών από την κοινοποίηση της απόφασης ή από την
άπρακτη πάροδο του διµήνου. Η έκδοση ή κοινοποίηση
απόφασης επί της ένστασης, µετά την πάροδο του διµήνου, δεν µεταθέτει την έναρξη της τρίµηνης προθεσµίας
για την άσκηση αίτησης θεραπείας. Αίτηση θεραπείας ασκείται επίσης και κατά αποφάσεων ή πράξεων της προϊσταµένης αρχής ή του κυρίου του έργου, εφόσον µε τις
αποφάσεις ή πράξεις αυτές δηµιουργείται για πρώτη φορά διαφωνία. Στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν απαιτείται να προηγηθεί ένσταση και η τρίµηνη προθεσµία
για την άσκηση της αίτησης θεραπείας αρχίζει από την
κοινοποίηση της απόφασης ή της πράξης στον ανάδοχο.
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά την έκδοση πράξης η οποία υπόκειται σε ένσταση και η Προϊσταµένη αρχή κατά
την έκδοση των πράξεων ή αποφάσεών της, οφείλουν
να µνηµονεύουν τη δυνατότητα άσκησης ένστασης ή αίτησης θεραπείας, την ανατρεπτική προθεσµία για την άσκησή τους και το αποφαινόµενο όργανο.
4. Η αίτηση θεραπείας δεν είναι απαραίτητο να έχει
συνταχθεί µε ορισµένο τύπο, πρέπει όµως να αναφέρει
την πράξη ή την παράλειψη, κατά της οποίας στρέφεται,
σύντοµο ιστορικό της σύµβασης και της διαφωνίας, τους
λόγους, στους οποίους στηρίζει τις απόψεις του αυτός
που υποβάλλει την αίτηση και ορισµένα αιτήµατα, ταοποία πρέπει να είναι ταυτόσηµα µε τα αιτήµατα της ένστασης που τυχόν προηγήθηκε.
5. Η αίτηση θεραπείας απευθύνεται στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ή στο κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο και η επίδοσή της γίνεται πάντοτε µε δικαστικό επιµελητή, κοινοποιείται δε και στην υπηρεσία
που έχει εκδώσει την προσβαλλόµενη πράξη. Αν η αίτηση στρέφεται κατά παράλειψης έκδοσης της πράξης, η
κοινοποίηση γίνεται προς τη διευθύνουσα υπηρεσία.
6. Η αίτηση θεραπείας συνοδεύεται από αντίγραφα
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της πράξης, από την οποία προήλθε η διαφωνία, της ένστασης που υποβλήθηκε κατ’ αυτής και της πράξης ή απόφασης κατά της οποίας στρέφεται η αίτηση, αν κοινοποιήθηκε τέτοια πράξη ή απόφαση.
7. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία και η αρµόδια για την ένσταση προϊσταµένη αρχή, αν η ίδια δεν είναι αρµόδια για
την εισήγηση, υποχρεούνται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες
από την κατάθεση της αίτησης να διαβιβάσουν στην αρµόδια για την αίτηση θεραπείας υπηρεσία τις απόψεις
τους επί αυτής και το φάκελο της υπόθεσης, ο οποίος
περιλαµβάνει πάντοτε τα συµβατικά τεύχη ή αντίγραφά
τους. Η παράλειψη αυτή αποτελεί πειθαρχική παράβαση
και επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 141. Τα συµβατικά τεύχη µπορεί να τα
προσκοµίσει και αυτός που υποβάλλει την αίτηση.
8. Αίτηση θεραπείας µπορεί να ασκήσει και ο κύριος
του έργου, εφόσον δεν είναι το Δηµόσιο και η προϊσταµένη αρχή δεν ανήκει στον κύριο του έργου. Αν η αρµοδιότητα για την απόφαση επί αιτήσεων θεραπείας ασκείται από όργανο του κυρίου του έργου, επί αιτήσεων θεραπείας του προηγούµενου εδαφίου αποφασίζει πάντοτε ο Υπουργός Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων.
9. Αν δεν είναι το Δηµόσιο κύριος του έργου, αντίγραφο της αίτησης θεραπείας επιδίδεται στον αντισυµβαλλόµενο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την επίδοσή της
στο αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, διαφορετικά η αίτηση θεραπείας θεωρείται σαν να µην έχει ασκηθεί. Ο αντισυµβαλλόµενος µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία ενός
(1) µηνός µπορεί να υποβάλει στο αποφαινόµενο επί της
αιτήσεως θεραπείας όργανο τις αντιρρήσεις του επί αιτήσεως θεραπείας. Η παράλειψη υποβολής αντιρρήσεων
δεν δηµιουργεί τεκµήριο αποδοχής των λόγων που προβάλλονται µε την ένσταση ή την αίτηση θεραπείας,τους
οποίους µπορεί ο ενδιαφερόµενος να αποκρούσει για
πρώτη φορά στο Δικαστήριο.
10. Στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου,
αυτός που υπέβαλε την αίτηση θεραπείας υποχρεούται
να υποβάλει στο αποφαινόµενο επί της αίτησης θεραπείας όργανο επικυρωµένο αντίγραφο του αποδεικτικού εµπρόθεσµης επίδοσης της αίτησής του αυτής στον αντισυµβαλλόµενο. Η υποβολή του εν λόγω αντιγράφου γίνεται µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την επίδοση της αίτησης θεραπείας στον αντισυµβαλλόµενο.
Οι αιτήσεις θεραπείας στην περίπτωση αυτή δεν εισάγονται για συζήτηση στο αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο πριν
περάσει η προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου
για υποβολή αντιρρήσεων. Οι αντιρρήσεις συζητούνται
µαζί µε την αίτηση θεραπείας, µε τις οποίες συζητούνται
και εξετάζονται και οι τυχόν αντίθετες για το ίδιο θέµα
αιτήσεις θεραπείας. Αν υποβληθούν αντίθετες αιτήσεις
θεραπείας, όταν αρµόδιος να αποφασίσει επί αίτησης
θεραπείας του κυρίου του έργου είναι ο Υπουργός Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων, σύµφωνα µε την παράγραφο 8, η αρµοδιότητα του Υπουργού επεκτείνεται και
στη συνεξεταζόµενη αντίθετη αίτηση θεραπείας του αναδόχου, έστω και αν αρµόδιο να αποφασίσει για την τελευταία αυτή αίτηση θεραπείας είναι όργανο του κυρίου
του έργου.
11. Προκειµένου να συζητηθεί η αίτηση θεραπείας στο
τεχνικό συµβούλιο η αρµόδια για την εισήγηση υπηρεσία, σε συνεννόηση µε τη Γραµµατεία του Συµβουλίου
καλεί µε έγγραφη πρόσκλησή της τον ανάδοχο να παρα-

στεί, σε ορισµένη ηµέρα και ώρα και πάντως όχι νωρίτερα από δέκα (10) ηµέρες από την επίδοση της πρόσκλησης, αυτοπροσώπως ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο στη συνεδρίαση του συµβουλίου, για να υποστηρίξει τις απόψεις του και να δώσει κάθε σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση που θα ζητηθεί από τα µέλη του
συµβουλίου. Η επίδοση της πρόσκλησης γίνεται, σύµφωνα µε το άρθρο 143. Κατά τη συζήτηση καλείται και ο κύριος του έργου που υποβάλλει αίτηση θεραπείας ή αντιρρήσεις κατ’ αυτής.
12. Αν ο ανάδοχος, µολονότι κλήθηκε, δεν παρέστη ο
ίδιος ή µε αντιπρόσωπό του, γίνεται σχετική µνεία στα
πρακτικά του συµβουλίου και το συµβούλιο προχωρεί
στην εξέταση της αίτησης θεραπείας και χωρίς την παρουσία του. Τα ίδια εφαρµόζονται και όταν κληθεί και
δεν παραστεί ο κύριος του έργου, ο οποίος άσκησε αίτηση θεραπείας ή αντιρρήσεις.
13. Η εξέταση της αίτησης θεραπείας αρχίζει µε την
προφορική ανάπτυξη της έγγραφης εισήγησης της αρµόδιας υπηρεσίας προς το συµβούλιο. Η εισήγηση ερευνά πρώτα το εµπρόθεσµο της αίτησης θεραπείας, της ένστασης που τυχόν προηγήθηκε, της επίδοσης της αίτησης θεραπείας στον αντισυµβαλλόµενο, στις περιπτώσεις που απαιτείται τέτοια επίδοση, καθώς και των αντιρρήσεων του αντισυµβαλλοµένου, αν έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις. Στη συνέχεια εξετάζει την ουσιαστική βασιµότητα της αίτησης θεραπείας, ανάλογα µε τους περιεχόµενους σε αυτή λόγους και τα προβαλλόµενα σχετικά
αιτήµατα. Αν η αίτηση έχει οικονοµικό αντικείµενο, η εισήγηση περιλαµβάνει εκτίµηση αυτού. Την προφορική ανάπτυξη της εισήγησης ακολουθεί συζήτηση για την
πλήρη ενηµέρωση των µελών του συµβουλίου στην υπόθεση. Στη συνέχεια καλείται να ακουσθεί αυτός που άσκησε την αίτηση θεραπείας και αυτός που τυχόν υπέβαλε αντιρρήσεις. Ο πρόεδρος του συµβουλίου ορίζει τη
σειρά ακρόασης ή και την ενδε-χόµενη ταυτόχρονη ακρόαση. Όταν οι ενδιαφερόµενοι αποχωρήσουν, συνεχίζεται η συζήτηση από το συµβούλιο, το οποίο µετά το τέλος της συζήτησης γνωµοδοτεί αιτιολογηµένα για την υπόθεση.
14. Σε κάθε αίτηση θεραπείας αποφασίζει το κατά περίπτωση αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνώµη του
αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου, µέσα σε προθεσµία
τριών (3) µηνών από την επίδοση της αίτησης θεραπείας.
15. Αν η αίτηση θεραπείας απορριφθεί µε απόφαση
του κατά περίπτωση αποφαινόµενου οργάνου ή αν αυτό
δεν εκδώσει και κοινοποιήσει την απόφασή του µέσα
στην τρίµηνη προθεσµία της παραγράφου 14, αυτός που
υπέβαλε την αίτηση θεραπείας µπορεί να προσφύγει στο
αρµόδιο δικαστήριο, σύµφωνα µε το άρθρο 175. Η κοινοποίηση της απόφασης γίνεται µέσα στην ανωτέρω τρίµηνη προθεσµία. Αν τα αρµόδια υπηρεσιακά όργανα δεν
προσκοµίσουν µέχρι το δεύτερο δεκαήµερο του τρίτου
µήνα το σχέδιο απόφασης επί της αίτησης θεραπείας
στο κατά περίπτωση αποφαινόµενο όργανο επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στο άρθρο
141.
16. Αν η αίτηση θεραπείας είναι εµπρόθεσµη, το κατά
περίπτωση αποφαινόµενο όργανο µπορεί να εκδώσει
την απόφασή του και µετά την πάροδο της προθεσµίας
της παραγράφου 14, αλλά οπωσδήποτε όχι πέραν του έτους από τη λήξη αυτής, εφόσον δεν έχει λήξει η προθε-
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σµία για την άσκηση προσφυγής ή έχει ασκηθεί εµπρόθεσµα σχετική προσφυγή και δεν έχει ακόµα εκδοθεί επί
της προσφυγής αυτής απόφαση του Δικαστηρίου. Η απόφαση του κατά περίπτωση αποφαινοµένου οργάνου που
εκδίδεται, σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο µέσο και είναι εκτελεστή µόνο αν
την αποδέχεται αυτός που υπέβαλε την αίτηση θεραπείας και παραιτηθεί από το δικαίωµα άσκησης προσφυγής
και από τυχόν ασκηθείσα προσφυγή του. Η αποδοχή
µπορεί να γίνει σε ανατρεπτική προθεσµία ενός (1) µηνός από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της σχετικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση κατισχύει η τυχόν εκδοθείσα απόφαση του εφετείου.
17. Όπου στο άρθρο αυτό αναφέρεται ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, νοούνται και οι άλλες αρχές, οι οποίες αποφασίζουν επί αιτήσεων θεραπείας, µε την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 8.
Άρθρο 175
Δικαστική επίλυση διαφορών
1. Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών
που προκύπτει από τη σύµβαση κατασκευής δηµόσιου
έργου επιλύεται µε την άσκηση προσφυγής ή αγωγής
στο αρµόδιο δικαστήριο κατά τις διατάξεις του Κώδικα
Διοικητικής Δικονοµίας ή του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, µε την επιφύλαξη των επόµενων παραγράφων. Η
κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας διάκριση µεταξύ των ενδίκων βοηθηµάτων της προσφυγής και της αγωγής (άρθρα 63 και 71) ισχύει και στις διαφορές του
παρόντος τίτλου Ι.
2. Αρµόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των διαφορών
αυτών είναι το διοικητικό ή το πολιτικό εφετείο της περιφέρειας, στην οποία εκτελείται το έργο. Παρέκταση αρµοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν το έργο εκτελείται στην
περιφέρεια δύο ή περισσότερων εφετείων, αρµόδιο καθίσταται αυτό που θα επιλέξει ο προσφεύγων.
3. Της προσφυγής στο εφετείο προηγείται υποχρεωτικά αίτηση θεραπείας, σύµφωνα µε το άρθρο 174, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η προσφυγή στο εφετείο ασκείται µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δύο (2) µηνών από την κοινοποίηση της απόφασης που εκδόθηκε επί της αίτησης θεραπείας ή από τη
λήξη της τρίµηνης προθεσµίας της παραγράφου 14 του
άρθρου 174. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς προδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόµενο αγωγή,
στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτηµα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.
4. Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιµο που ορίζεται όσο
το δυνατόν συντοµότερα. Οι διάδικοι υποχρεούνται να
προσκοµίσουν κατά την πρώτη συζήτηση όλα τα αποδεικτικά µέσα. Το δικαστήριο λαµβάνει υπόψη και αποδεικτικά µέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόµου. Αν ο
φάκελος της υπόθεσης δεν αποσταλεί στο διοικητικό εφετείο από τη Διοίκηση, η συζήτηση αναβάλλεται σε νέα
δικάσιµο, κατά την οποία η υπόθεση συζητείται µε βάση
τα στοιχεία που προσκοµίζει ο προσφεύγων, αν το ζητήσει ο ίδιος.
5. Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε µια δικάσιµο, ανεξάρτητα από τη δικαιοδοσία που υπάγεται η υπόθεση. Αν ο χρόνος δεν επαρκεί,

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

ρυθµός απασχόλησης του προσωπικού, ανάλωσης υλικών, µίσθωσης και χρήσης µηχανηµάτων και όλα τα άλλα
αναγκαία για την εκτέλεση του έργου στοιχεία εγκρίνονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο αριθµός των µηχανηµάτων έργων των οποίων η αγορά είναι αναγκαία για
την κατασκευή του έργου εγκρίνεται από την προϊσταµένη αρχή από την οποία επίσης εγκρίνεται και ο τρόπος
εκµετάλλευσης των µηχανηµάτων µετά τη χρήση τους
στο έργο. Στην περίπτωση αρχαιολογικών έργων το απαιτούµενο προσωπικό, εγκρίνεται από την προϊσταµένη
αρχή.
3. Το απαιτούµενο προσωπικό προσλαµβάνεται, σύµφωνα µε τις ισχύουσες για το φορέα κατασκευής σχετικές διατάξεις. Απαιτούµενο προσωπικό µπορεί και ο κύριος του έργου να διαθέσει ή να προσλάβει, σύµφωνα µε
τις ισχύουσες γι’ αυτόν διατάξεις. Στο προσωπικό αυτό
µπορεί να περιλαµβάνεται υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό οποιασδήποτε ειδικότητας αναγκαίας για
την κατασκευή και την τεχνικοοικονοµική διοίκηση του
έργου.
4. Από τις διατιθέµενες για το έργο πιστώσεις καταβάλλονται, µε βάση νόµιµα δικαιολογητικά, όλες οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται για το έργο όπως είναι οι
µισθοί, τα ηµεροµίσθια και οι σχετικές εργοδοτικές επιβαρύνσεις του προσωπικού της προηγούµενης παραγράφου, οι δαπάνες προµήθειας µηχανηµάτων και εξοπλισµού, η αξία των υλικών και οι δαπάνες διαλογής, αποθήκευσης, µεταφοράς και χρήσης τους, τα µισθώµατα
µηχανηµάτων, τα ασφάλιστρα και οι δαπάνες λειτουργίας τους, οι αµοιβές για παροχή υπηρεσιών, οι δαπάνες
µίσθωσης οικηµάτων και το αντάλλαγµα για την υπεργολαβική εκτέλεση εργασιών µε υλικά ή χωρίς υλικά (φατούρα).
5. Για την αγορά των υλικών και µηχανηµάτων, τη µίσθωση µηχανικού εξοπλισµού ή την εκτέλεση µεταφορών, εφαρµόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις που διέπουν
κάθε φορά το φορέα κατασκευής. Για την ανάδειξη εργολάβων επί µέρους εργασιών που περιλαµβάνονται
στην απολογιστική εκτέλεση, εφαρµόζονται οι διατάξεις
του παρόντος Βιβλίου. Για την ανάδειξη αναδόχων παροχής επιµέρους υπηρεσιών σε τρίτους εφαρµόζονται οι
διατάξεις που διέπουν το φορέα κατασκευής.
6. Κατά την εκτέλεση έργου µε αυτεπιστασία τηρείται
µε ευθύνη της υπηρεσίας ηµερολόγιο ανάλογο µε το επιβαλλόµενο για οποιαδήποτε απολογιστική εκτέλεση εργασιών της παρ. 9 του άρθρου 154.
7. Για τις εργασίες που εκτελούνται µε αυτεπιστασία
συντάσσεται επιµέτρησή τους και απολογισµός της δαπάνης. Για την παραλαβή τους εφαρµόζονται ανάλογα οι
διατάξεις των άρθρων 170 και 172.
8. Στην περίπτωση αρχαιολογικού έργου, ο προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας, µπορεί να προβαίνει σε απ’ ευθείας ανάθεση συµβάσεων ερευνών, µελετών, υπηρεσιών επίβλεψης έργου ή εν γένει παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών µηχανικού, εφόσον η δαπάνη
της σχετικής σύµβασης δεν υπερβαίνει, ανά κατηγορία
µελέτης, έρευνας ή ανεξάρτητης υπηρεσίας, το ποσό
των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του νοµίµου ΦΠΑ. Στις περιπτώσεις αυτές δεν
έχουν εφαρµογή οποιεσδήποτε συναφείς διατάξεις.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 8
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 178
Προδιαγραφές και Κανονισµοί Έργων
1. Για την τήρηση και εφαρµογή των προδιαγραφών
και κανονισµών της παρ. 8 του άρθρου 54 τα αρµόδια όργανα του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων επιτρέπεται να διενεργούν ελέγχους στον τόπο
παραγωγής των υλικών ή κατασκευής του έργου και στα
µέσα µεταφοράς των υλικών. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση, τα όργανα αυτά συντάσσουν σχετική έκθεση και αν διαπιστωθεί ακαταλληλότητα των υλικών, προβαίνουν στην κατάσχεση αυτών σε οποιονδήποτε και αν ανήκουν. Για τις παραβάσεις του παρόντος άρθρου οι τεχνικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων θεωρούνται ανακριτικοί υπάλληλοι και υπάγονται ως προς τα σχετικά µε την αρµοδιότητα αυτή καθήκοντά τους στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών.
2. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου
και των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται µε εξουσιοδότησή του διώκεται και τιµωρείται, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα. Επιπλέον, κατά των παραβατών επιβάλλεται µε απόφαση
του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων πρόστιµο, το οποίο δεν µπορεί να είναι κατώτερο των οκτακοσίων ογδόντα (880) ευρώ και ανώτερο των εβδοµήντα
τριών χιλιάδων και πεντακοσίων (73.500) ευρώ συνολικά
κατά περίπτωση ελέγχου, εφόσον πρόκειται για παράβαση ή παραβάσεις κανονισµών ή υποχρεωτικών προδιαγραφών που αναφέρονται στον τρόπο κατασκευής των
δηµόσιων ή ιδιωτικών έργων, σύµφωνα και µε τις οικείες
συµβάσεις και τις εγκεκριµένες µελέτες ή στην ποιότητα, στον τρόπο σύνθεσης και επεξεργασίας, στη µεταφορά, στη χρήση και στον έλεγχο των υλικών κατασκευής των έργων. Σε περίπτωση που η παράβαση επηρεάζει
ή µπορεί, αιτιολογηµένα, να επηρεάσει ουσιαστικά τις
βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα δοµικά υλικά και έργα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ.
334/1994 (Α΄ 176), ιδιαίτερα τη µηχανική αντοχή, την ευστάθεια, την πυρασφάλεια, την υγιεινή, την υγεία και το
περιβάλλον ή την ασφάλεια χρήσης, το πρόστιµο δεν
µπορεί να είναι κατώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων
(15.000) ευρώ για καθεµία από τις παραβάσεις αυτές, ανερχόµενο συνολικά κατά περίπτωση ελέγχου µέχρι το
προαναφερόµενο όριο. Το ύψος του προστίµου κλιµακώνεται ανάλογα µε τη βαρύτητα της διαπιστούµενης παράβασης. Τα ποσά αυτά του προστίµου αυξάνονται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
3. Ειδικά καθόσον αφορά στον έλεγχο και στις κυρώσεις για το σκυρόδεµα, στην περίπτωση που διαπιστώνονται παραβάσεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος που έχει εγκριθεί µε την απόφαση Γ.Δ.Τ.Υ./
οικ.3328/2016 του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων (Β΄ 1561), όπως κάθε φορά ισχύει, πέραν από
αυτές που επισύρουν πρόστιµο κατά το τρίτο εδάφιο της
προηγούµενης παραγράφου, επιβάλλονται κατά εύλογη
κρίση και πρόστιµα για καθεµία από τις παραβάσεις αυτές, πάντοτε µε τον περιορισµό του ανώτατου ορίου του
συνολικού κατά έλεγχο προστίµου.
4. Η έκθεση ελέγχου, µε µνεία και των απόψεων του ε-

λεγχόµενου, υποβάλλεται στον Προϊστάµενο της αρµόδιας για τον ποιοτικό έλεγχο υπηρεσίας του φορέα ελέγχου. Ο Προϊστάµενος θεωρεί την έκθεση µέσα σε
προθεσµία δέκα (10) εργάσιµων ηµερών και µέσα στην ίδια προθεσµία την κοινοποιεί στον ελεγχόµενο, ο οποίος µπορεί µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δεκαπέντε
(15) εργάσιµων ηµερών να καταθέσει στην υπηρεσία αυτή αντιρρήσεις του επ’ αυτών. Η έκθεση, οι αντιρρήσεις,
οι επ’ αυτών παρατηρήσεις της υπηρεσίας και κάθε άλλο
σχετικό στοιχείο διαβιβάζονται αµέσως στην αρµόδια
Γενική Διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, η
οποία εισηγείται στον Υπουργό.
5. Ο Υπουργός αποφαίνεται για τις υποβληθείσες αντιρρήσεις, την επιβολή και το ποσό του προστίµου. Η απόφαση αυτή αποτελεί τίτλο βεβαίωσης στην αρµόδια
Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Το πρόστιµο είναι δηµόσιο έσοδο και εισπράττεται κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονοµικών καθορίζονται οι δικαιούχοι, ο τρόπος απόδοσης
των σχετικών ποσών και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα.
Οι αποφάσεις επιβολής προστίµου εφόσον αφορούν
εργοληπτικές επιχειρήσεις κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Μητρώων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων .
6. Η διαδικασία επιβολής της διοικητικής ποινής του
προστίµου είναι ανεξάρτητη από την ποινική ευθύνη. Για
την τελευταία αυτή περίπτωση ο Προϊστάµενος της αρµόδιας υπηρεσίας του φορέα ελέγχου διαβιβάζει την έκθεση ελέγχου, µαζί µε τις αντιρρήσεις του ελεγχόµενου
και τις επ’ αυτών παρατηρήσεις της υπηρεσίας στον αρµόδιο Εισαγγελέα, αµέσως µετά τη λήξη της προθεσµίας
υποβολής αντιρρήσεων.
Άρθρο 179
Επιθεώρηση των δηµοσίων έργων
1. Για τη διαρκή (περιοδική ή έκτακτη) επιθεώρηση των
έργων που εκτελούνται από τους φορείς του δηµόσιου
τοµέα, όπως κάθε φορά ορίζεται, συνιστάται Σώµα Επιθεωρητών Δηµόσιων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.) υπαγόµενο στη
Γενική Γραµµατεία Καταπολέµησης της Διαφθοράς του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων.
2. Επιθεωρητές Δηµόσιων Έργων ορίζονται, µε ανάθεση καθηκόντων, υπάλληλοι του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων ή άλλων Υπουργείων ή Περιφερειών ή κάθε βαθµίδας Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλων νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή αξιωµατικοί των
Ενόπλων Δυνάµεων και συνταξιούχοι του Δηµοσίου ή
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που:
α) Ανήκουν σε κατηγορία ΠΕ, αν πρόκειται για µόνιµους υπαλλήλους δηµόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή είναι διπλωµατούχοι
ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος, αν πρόκειται για υπαλλήλους µε άλλη σχέση ή για υπαλλήλους άλλων φορέων του δηµόσιου τοµέα ή για συνταξιούχους του Δηµοσίου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, εφόσον διαθέτουν εξειδικευµένη εµπειρία λόγω της προϋπηρεσίας
τους σε συγκεκριµένους τοµείς ή είναι διπλωµατούχοι
µηχανικοί Ε.Μ.Π. ή άλλων ισότιµων σχολών, αν πρόκειται για αξιωµατικούς των Ενόπλων Δυνάµεων.
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β) Έχουν δωδεκαετή τουλάχιστον υπηρεσία στο Δηµόσιο ή σε άλλο φορέα του δηµόσιου τοµέα ή στις Ένοπλες Δυνάµεις και το πολύ πενταετή αποµάκρυνση από
την ενεργό υπηρεσία για τους συνταξιούχους.
γ) Έχουν οκταετή τουλάχιστον βεβαιωµένη εµπειρία
σε θέµατα που σχετίζονται µε την παραγωγή των έργων
και
δ) Έχουν ουσιαστικά προσόντα (όπως κατάρτιση ή
θος) για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ιδίως ικανότητα στη γρήγορη και διεισδυτική διάγνωση των
προβληµάτων που παρουσιάζονται στις διάφορες φάσεις παραγωγής των έργων και στην αντικειµενική κριτική των λύσεων που δίνονται στα προβλήµατα αυτά. Οι
συνταξιούχοι του Δηµοσίου δεν θα πρέπει να καλύπτουν
ποσοστό του συνόλου των θέσεων των επιθεωρητών µεγαλύτερο του δεκαπέντε τοις εκατό (15%), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους Αξιωµατικούς των Ενόπλων
Δυνάµεων ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).
3. Η ανάθεση καθηκόντων γίνεται κατά αποκλειστική
απασχόληση µε κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και του
αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου οργάνου διοίκησης,
περίληψη της οποίας δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Εφόσον για την ανάθεση καθηκόντων σε
υπαλλήλους απαιτείται µετάθεσή τους, αυτή προηγείται
της απόφασης ανάθεσης των καθηκόντων. Αν πρόκειται
για συνταξιούχο, προηγείται πρόσκληση πρόσληψης µέσω του τύπου και του ενηµερωτικού δελτίου του Τ.Ε.Ε..
Η ανάθεση καθηκόντων Επιθεωρητή Δηµόσιων Έργων
σε δηµόσιους υπαλλήλους Υπουργείων γίνεται για πενταετή θητεία που µπορεί να ανανεώνεται. Η ανάθεση
καθηκόντων σε όλους τους άλλους γίνεται για τριετή θητεία που µπορεί να ανανεώνεται. Ανάκληση της ανάθεσης καθηκόντων πριν από τη λήξη της θητείας γίνεται
µόνο για σπουδαίο λόγο ύστερα από αιτιολογηµένη
γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου του αρµόδιου για
τους υπαλλήλους της Γενικής Γραµµατείας για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ή ύστερα από
αίτηση του Επιθεωρητή και αποδοχή της από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων .
4. Ανάθεση καθηκόντων των Επιθεωρητών Δηµόσιων
Έργων κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού µπορεί να
γίνει σε πενήντα (50) κατ’ ανώτατο όριο υπαλλήλους ή
αξιωµατικούς των Ενόπλων Δυνάµεων χωρίς αύξηση
των αντίστοιχων οργανικών θέσεων ή συνταξιούχους
του δηµόσιου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Το πιο
πάνω ανώτατο όριο του αριθµού των Επιθεωρητών Δηµόσιων Έργων µπορεί να αυξηθεί µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εσωτερικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
5. Οι Επιθεωρητές Δηµόσιων Έργων διατηρούν τη θέση από την οποία προέρχονται, σταδιοδροµούν, εξελίσσονται και ασφαλίζονται κανονικά στην υπηρεσία από
την οποία προέρχονται και γενικά η υπηρεσία τους ως Επιθεωρητών θεωρείται για κάθε συνέπεια ως υπηρεσία
στη θέση και την κατάσταση από την οποία προέρχονται,
στην οποία και επανέρχονται αυτοδίκαια µετά τη λήξη ή
ανάκληση της ανάθεσης καθηκόντων τους. Για τη δυνατότητα εξέλιξης του υπαλλήλου, στον οποίο ανατίθενται
καθήκοντα Επιθεωρητή Δηµόσιων Έργων, ο χρόνος της

θητείας στη θέση αυτή λογίζεται ότι διανύθηκε σε θέση
Προϊστάµενου Διεύθυνσης, προκειµένου να µπορεί να
κριθεί ο υπάλληλος για θέση Προϊστάµενου Γενικής Διεύθυνσης εφόσον έχει συνολική υπηρεσία άνω των είκοσι (20) ετών.
Οι ρυθµίσεις του προηγούµενου εδαφίου έχουν εφαρµογή και για τους Επιθεωρητές - Ελεγκτές του Σώµατος
Επιθεωρητών-Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
6. Οι Επιθεωρητές Δηµόσιων Έργων που δεν έχουν
την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου έχουν, κατά τη
διάρκεια της θητείας τους, όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες και υπόκεινται στους περιορισµούς που προβλέπονται για τους δηµοσίους υπαλλήλους.
7. Το έργο της επιθεώρησης κατευθύνεται, παρακολουθείται, ελέγχεται και γενικά εποπτεύεται από Εποπτικό Συµβούλιο που απαρτίζεται από τον Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας για την Καταπολέµηση
της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ως πρόεδρο και τρία
µέλη Επιθεωρητές Δηµόσιων Έργων, που ορίζονται από
τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων και ασκούν τα καθήκοντά τους αυτά παράλληλα µε το έργο της επιθεώρησης, το οποίο αναλαµβάνουν ως Επιθεωρητές Δηµόσιων Έργων. Το Εποπτικό
Συµβούλιο υποβάλλει στον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων εξαµηνιαίες εκθέσεις για την πορεία και αποτελεσµατικότητα της επιθεώρησης και προτείνει µέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της επιθεώρησης και γενικά του ελέγχου.
Ο πρόεδρος του Εποπτικού Συµβουλίου ασκεί όλα τα
προβλεπόµενα από τις ισχύουσες διατάξεις καθήκοντα
προϊσταµένου των Επιθεωρητών Δηµόσιων Έργων. Για
τα καθήκοντα αυτά µπορεί να εξουσιοδοτεί γενικά ή ειδικά τα άλλα µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου.
8. Ο τρόπος διεξαγωγής των επιθεωρήσεων, οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των Επιθεωρητών Δηµόσιων
Έργων κατά τη διενέργεια επιθεωρήσεων, οι αντίστοιχες
υποχρεώσεις των υπηρεσιών των φορέων κατασκευής
των έργων, τα θέµατα που σχετίζονται µε την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της επιθεώρησης, οι απαραίτητοι όροι εχεµύθειας και χαρακτηρισµού του απορρήτου
και γενικά κάθε θέµα, που σχετίζεται µε τις βασικές και
γενικές αρχές της επιθεώρησης και της αποτελεσµατικότητας του ελέγχου, ρυθµίζεται µε την αριθµ.
ΕΔ2α/01/71/Φ.Ν. 294/1986 (Β΄ 374) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων. Οι Επιθεωρητές Δηµόσιων Έργων βοηθούνται στο
έργο τους από την αρµόδια για την επιθεώρηση των έργων οργανική µονάδα της Γενικής Γραµµατείας για την
Καταπολέµηση της Διαφθοράς, που τους παρέχει την απαραίτητη διοικητική µέριµνα.
9. Οι αρχές ή τα όργανα των φορέων του δηµόσιου τοµέα, που είναι αποδέκτες των εκθέσεων ή πορισµάτων επιθεώρησης δηµόσιων έργων της ευθύνης τους, υποχρεούνται να πληροφορούν τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και το Σ.Ε.Δ.Ε.
για τα µέτρα που έλαβαν ή προτίθενται να λάβουν, αν και
εφόσον από την επιθεώρηση προκύπτει η ανάγκη λήψης
µέτρων, για την περαιτέρω εύρυθµη πορεία παραγωγής
του έργου ή για τους υπεύθυνους της παραγωγής του.
10. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, που δηµοσιεύεται
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στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να συνιστώνται Γραφεία του Σώµατος Επιθεωρητών Δηµόσιων Έργων στις έδρες των Περιφερειών.
11. Οι Επιθεωρητές Δηµόσιων Έργων δεν εξετάζονται
και δεν διώκονται για γνώµη που διατύπωσαν κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους. Εξαιρούνται των ανωτέρω, η περίπτωση δόλου και η παραβίαση του απορρήτου
των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ανωτέρω Επιθεωρητές διώκονται για πράξεις ή παραλείψεις στις οποίες προέβησαν,
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, µπορούν να
παρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων µε µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα θα εγκριθεί από τον Πρόεδρο
του Ν.Σ.Κ..
Άρθρο 180
Ειδικές ρυθµίσεις, έργα άλλων φορέων
1. Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες που προβλέπονται από τον παρόντα νόµο και τις αποφάσεις που εκδίδονται µε εξουσιοδότησή του ασκούνται από τα αρµόδια
όργανα ή συµβούλια του φορέα κατασκευής του έργου,
σύµφωνα µε τις οργανωτικές διατάξεις του κάθε φορέα.
2. Καθήκοντα προϊσταµένης αρχής για την εκτέλεση
των δηµοσίων έργων, αρµοδιότητας του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ασκεί ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων επικουρούµενος από
την καθ’ ύλην αρµόδια υπηρεσία, σύµφωνα µε τις οργανωτικές διατάξεις του Υπουργείου. Με απόφαση του Υπουργού µπορούν να µεταβιβάζονται οι σχετικές αρµοδιότητες σε υποκείµενα όργανα και να ορίζεται ο χρόνος
έναρξης της άσκησης των αρµοδιοτήτων της Προϊσταµένης Αρχής από τα νέα όργανα και οι συµβάσεις στις οποίες ασκούνται οι αρµοδιότητες αυτές από Όργανα που
έχουν καθοριστεί µε προγενέστερες διατάξεις, διατηρούν τις αρµοδιότητές τους µέχρι την έκδοση νέας απόφασης.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να ανατίθεται η διαδικασία σύναψης
έργου σε οποιαδήποτε οργανωτική µονάδα, Διεύθυνση ή
Ειδική Υπηρεσία Δηµόσιων Έργων (ΕΥΔΕ), της Γενικής
Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων .
3. Στα έργα που εκτελούνται από άλλους φορείς, εκτός από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, µπορεί µε διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και
του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, να γίνεται ο ειδικότερος προσδιορισµός των οργάνων και συµβουλίων
που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν για τα έργα των φορέων αυτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και να γίνονται οι αναγκαίες προσαρµογές ή διαφοροποιήσεις των σχετικών διαδικασιών του και των θεµάτων που ρυθµίζονται µε τον παρόντα νόµο για την αντιµετώπιση των ιδιαιτεροτήτων φορέων και έργων. Με το
διάταγµα αυτό µπορεί να ενοποιούνται ή να συντέµνονται και οι διαδικασίες που αναφέρονται στη διοικητική
και δικαστική επίλυση των διαφορών ή να καταργούνται
βαθµοί των διαδικασιών αυτών. Επίσης µπορεί να µεταβιβάζονται και οι αρµοδιότητες του Υπουργού Υποδοµών,

Μεταφορών και Δικτύων επί των αιτήσεων θεραπείας, εγκρίσεως διεξαγωγής διεθνών διαγωνισµών και εγκρίσεως παρεκκλίσεων για τη µελέτη και κατασκευή έργων.
Αποφαινόµενα και γνωµοδοτούντα όργανα που έχουν
καθοριστεί µε προγενέστερες διατάξεις διατηρούν τις
αρµοδιότητές τους µέχρι την έκδοση νέας απόφασης.
4. Σε κάθε περίπτωση η εποπτεία στους άλλους φορείς για την τήρηση των διαδικασιών και γενικά για την
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου και των
κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται µε εξουσιοδότησή του ασκείται από την Γενική Γραµµατεία Υποδοµών
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
5. Οι διατάξεις των άρθρων 92-110 του ν. 3669/2008 όπως ισχύουν και οι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν
για την εφαρµογή τους συνεχίζουν να ισχύουν. Οι βεβαιώσεις εγγραφής στα µητρώα (πτυχία) που έχουν εκδοθεί
υπό την ισχύ του ν. 3669/2008 ισχύουν για κάθε συνέπεια.
6. Ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
µπορεί να εγκρίνει την εκτέλεση δηµοσίου έργου ή τµήµατος του από ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε δαπάνη του και χωρίς καµία επιβάρυνση του Δηµοσίου, ορίζοντας τους όρους µε τους οποίους θα εκτελεστεί το έργο και θα γίνει η επίβλεψη και παραλαβή από
τις αρµόδιες υπηρεσίες. Για έργα αρµοδιότητας άλλων
φορέων η έγκριση γίνεται από το αρµόδιο όργανο του
φορέα.
Άρθρο 181
Παρεκκλίσεις
Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος τίτλου
επιτρέπονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 11 του ν.δ. 2386/1953 (Α΄ 111). Δεν επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις των άρθρων 135,
137, 138, του άρθρου 152 παράγραφοι 1, 7, 8 και 9, και
των άρθρων 153, 154, 155, 156, 157, 170, 167, 172, 174
και 175.
ΤΙΤΛΟΣ 2
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ι
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 182
Υπογραφή της Σύµβασης
1. Η σύµβαση συνάπτεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 105
2. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα της σύµβασης, µε την υπογραφή του συµφωνητικού αρχίζουν οι
προθεσµίες της σύµβασης.
3. Αν δεν προσέλθει εµπρόθεσµα ο ανάδοχος για την
υπογραφή του συµφωνητικού, κηρύσσεται έκπτωτος,
σύµφωνα µε το άρθρο 105 µε απόφαση του Προϊσταµένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και χωρίς άλλες προϋποθέσεις, εκτός αν επικαλεστεί και αποδείξει έλλειψη υπαιτιότητας. Κατά της απόφασης χωρεί ένσταση, η ο-
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ποία αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Επί της
ενστάσεως αποφασίζει ρητά η Προϊσταµένη Αρχή µέσα
σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών. Σε κάθε περίπτωση, η έκδοση της απόφασης αυτής αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της διαδικασίας ανάθεσης. Αν η ένσταση απορριφθεί, οριστικοποιείται η έκπτωση και η εγγύηση συµµετοχής του αναδόχου καταπίπτει υπέρ του
κυρίου του έργου µε απόφαση του Προϊσταµένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
4. Κατά την υπογραφή του συµφωνητικού ο ανάδοχος
δηλώνει την έδρα του και τον αντίκλητό του. Σε περίπτωση αναδόχου σύµπραξης, ως έδρα του αναδόχου θεωρείται η έδρα του εκπροσώπου του. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει χωρίς καθυστέρηση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, την αλλαγή της έδρας του. Μέχρι την
υποβολή της δήλωσης θεωρούνται ισχυρές οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην
προηγούµενη έδρα.
5. Αντίκλητος του αναδόχου ορίζεται φυσικό πρόσωπο
που κατοικεί στην έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
και αποδέχεται το διορισµό του µε δήλωση που περιλαµβάνεται στο κείµενο της σύµβασης ή υποβάλλεται µε ιδιαίτερο έγγραφο. Αντίκλητος δεν αποκλείεται να είναι
και ο εκπρόσωπος του αναδόχου, εφόσον κατοικεί στην
έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Στον αντίκλητο γίνονται νόµιµα, αντί του αναδόχου, οι κοινοποιήσεις των
εγγράφων της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος µπορεί να αντικαταστήσει τον αντίκλητό του, µέχρι όµως την υποβολή
της σχετικής δήλωσης µε την οποία αντικαθίσταται, οι
κοινοποιήσεις νοµίµως γίνονται στον αντίκλητο. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται να απαιτήσει από τον ανάδοχο την αντικατάσταση του αντικλήτου, αν ο τελευταίος δεν παραλαµβάνει τα έγγραφα που απευθύνονται
προς τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφωθεί αµέσως στην απαίτηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Άρθρο 183
Διοίκηση σύµβασης µελέτης - παροχής
τεχνικών υπηρεσιών
1. Η διοίκηση της σύµβασης, η παρακολούθηση και ο έλεγχός της ασκούνται από την αρµόδια τεχνική υπηρεσία του εργοδότη (Διευθύνουσα Υπηρεσία) και αποσκοπούν στην πιστή εκπλήρωση των όρων της σύµβασης από τον ανάδοχο και στην εκπόνηση της µελέτης ή στην
παροχή υπηρεσιών, κατά τους κανόνες της τέχνης και
της επιστήµης. Η επίβλεψη της εκτέλεσης της σύµβασης
δεν αίρει, ούτε µειώνει τις νόµιµες και συµβατικές ευθύνες του αναδόχου.
2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της, κατόχους τίτλου
σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος του πανεπιστηµιακού τοµέα, που έχουν την τεχνική δυνατότητα
να επιβλέψουν τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τη στελέχωση, τις ανάγκες της και τις εν γένει δυσχέρειες της
επίβλεψης. Κατ` εξαίρεση και εφόσον δεν υφίσταται επαρκές προσωπικό, καθήκοντα επιβλέποντα µπορεί να ασκήσει και ο Προϊστάµενος της Δ.Υ.. Αν ορισθεί οµάδα επιβλεπόντων για την επίβλεψη σύνθετης µελέτης, υποχρεωτικά ορίζεται ένας εξ αυτών συντονιστής.
3. Καθήκοντα και αρµοδιότητες των επιβλεπόντων είναι ιδίως:

α) Η διαρκής παρακολούθηση της σύµβασης, η χορήγηση οδηγιών προς τον ανάδοχο για την έντεχνη και εµπρόθεσµη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και η µέριµνα για τη συµµόρφωση του αναδόχου µε τις συµβατικές του υποχρεώσεις.
β) Η διαδικασία ελέγχου, έγκρισης και παραλαβής της
σύµβασης, ο έλεγχος και θεώρηση των λογαριασµών, η
σύνταξη και ο έλεγχος των Συγκριτικών Πινάκων, η σύνταξη βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών της σύµβασης και η εισήγηση στα αιτήµατα του αναδόχου για την
αλλαγή συµβατικών όρων, χορήγηση παρατάσεων, καταβολή αποζηµίωσης είτε λόγω υπερηµερίας εργοδότη είτε για άλλη αιτία.
γ) Η τήρηση και επικαιροποίηση του Φακέλου Δηµόσιας Σύµβασης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, στον οποίο εµπεριέχονται ιδίως: το χρονοδιάγραµµα, οι παρατάσεις προθεσµιών, οι εκθέσεις προόδου, οι
λογαριασµοί, η αλληλογραφία µε τον ανάδοχο, οι εγκρίσεις κάθε ενδιάµεσου σταδίου της µελέτης, η βεβαίωση
περαίωσης εργασιών, η οριστική παραλαβή της σύµβασης.
δ) Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων µπορεί να εξειδικεύονται τα καθήκοντα και
οι αρµοδιότητες των υπαλλήλων που ασκούν την επίβλεψη των µελετών και των έργων.
4. Η επίβλεψη ασκείται και στους χώρους που χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση της σύµβασης και ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασκούντων την επίβλεψη. Ο συντονιστής ή άλλος εκπρόσωπος του αναδόχου υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη ειδοποίηση της υπηρεσίας,
να συνοδεύει τους επιβλέποντες στους χώρους εκπόνησης της µελέτης ή της παροχής της υπηρεσίας.
5. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ενηµερώνει την Προϊσταµένη Αρχή, σε τακτά χρονικά διαστήµατα και κατά την
κρίση της υπηρεσίας αυτής, για την πορεία εκπόνησης
της µελέτης ή της παροχής της υπηρεσίας και εισηγείται
για την άρση των προβληµάτων.
6. Τα ανωτέρω οριζόµενα στις παραγράφους 3 και 4 ισχύουν αναλόγως και για τον ανάδοχο παροχής υπηρεσιών συµβούλου της υπηρεσίας, εφόσον του ανατεθούν
καθήκοντα επίβλεψης. Ο ανάδοχος της σύµβασης παροχής υπηρεσιών και σε περίπτωση που αυτός είναι νοµικό
πρόσωπο οι διοικούντες και υπάλληλοί του υπέχουν, κατά την εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων,
ποινική ευθύνη δηµόσιου υπαλλήλου.
7. Πειθαρχικά αδικήµατα αποτελούν:
α) η παράλειψη ενηµέρωσης από τον επιβλέποντα τις
συµβάσεις εκπόνησης µελετών και παροχής τεχνικών
και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, καθώς
και η υπαίτια εκ µέρους του, πέραν του εύλογου χρόνου
καθυστέρηση, στην ενηµέρωση του προϊσταµένου της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την παραβίαση από τον ανάδοχο του χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης της σύµβασης ή την πληµµελή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του,
β) η παράλειψη κίνησης και διεκπεραίωσης της διαδικασίας έκπτωσης του αναδόχου από τον Προϊστάµενο
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, παρά τη συνδροµή των αναγκαίων προϋποθέσεων, η παράλειψη έγκαιρης έγκρισης των λογαριασµών της σύµβασης από αυτόν και η χορήγηση από αυτόν εντολών για εκτέλεση εργασιών, οι οποίες δεν προβλέπονται από την αρχική ή εγκεκριµένη
συµπληρωµατική σύµβαση,
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γ) η παράλειψη έγκαιρης έκδοσης απόφασης επί των
Συγκριτικών Πινάκων και παραλαβής των µελετών ή υπηρεσιών από τον Προϊστάµενο και τα όργανα της Προϊσταµένης Αρχής, η χορήγηση από αυτούς παράτασης
προθεσµίας χωρίς να συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις και η παράλειψή τους να εκδώσουν απόφαση σε ένσταση του αναδόχου κατά απόφασης κήρυξης έκπτωσης, εντός της δίµηνης προθεσµίας της παρ. 6 του άρθρου 191.
8. Τα πειθαρχικά αδικήµατα της προηγούµενης παραγράφου αποτελούν παραλείψεις οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας για τα οποία ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ή το αρµόδιο όργανο των άλλων φορέων που εκτελούν συµβάσεις µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών είτε
επιβάλλει εις βάρος των υπαιτίων, ανάλογα µε τη βαρύτητά τους, την πειθαρχική ποινή του προστίµου µέχρι ποσού αντιστοίχου του µισθού των έξι (6) µηνών είτε τους
παραπέµπει στο οικείο πειθαρχικό όργανο για την επιβολή των, κατά τις κείµενες διατάξεις, προβλεπόµενων κατά περίπτωση πειθαρχικών ποινών.
Άρθρο 184
Προθεσµίες - Χρονοδιάγραµµα
1. Στα έγγραφα της σύµβασης για την ανάθεση µελέτης και στη σύµβαση που συνάπτεται, ορίζεται συνολική
προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης και επιπλέον, εφόσον απαιτείται, ορίζονται τµηµατικές προθεσµίες για την ολοκλήρωση συγκεκριµένων
τµηµάτων ή και σταδίων µελετών της σύµβασης. Ως συνολική προθεσµία νοείται το χρονικό διάστηµα από την
υπογραφή της σύµβασης, ή από µεταγενέστερο χρονικό
διάστηµα εφόσον τούτο ορίζεται στη σύµβαση, µέχρι
την έκδοση της απόφασης έγκρισης του συνόλου των
µελετών και συνίσταται στα εξής επί µέρους χρονικά
διαστήµατα:
α) Τον καθαρό χρόνο µέσα στον οποίο ολοκληρώνεται
το σύνολο του αµιγώς µελετητικού αντικειµένου της
σύµβασης, στο οποίο περιλαµβάνονται και κάθε είδους
υποστηρικτικές µελέτες. Στον καθαρό χρόνο δεν συνυπολογίζονται οι καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.
β) Τον επιπρόσθετο χρόνο που περιλαµβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και
αφορά ιδίως τις κάθε είδους ερευνητικές εργασίες και
εργαστηριακούς ελέγχους που εκτελούνται από άλλο
µελετητή, τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως τµηµάτων ή του συνόλου της µελέτης, µαζί µε τις υποστηρικτικές µελέτες και τις απαραίτητες συναινέσεις και εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών.
2. Η αναθέτουσα Αρχή ορίζει στα έγγραφα της σύµβασης για την ανάθεση µελέτης ιδιαιτέρως τη συνολική
προθεσµία και τον καθαρό χρόνο εκπόνησης της µελέτης. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση, ο ανάδοχος υποβάλλει, εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από την
υπογραφή της, χρονοδιάγραµµα εκπόνησης της µελέτης, γραµµικό κατ` ελάχιστον, αναλόγως µε τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών. Το χρονοδιάγραµµα αποτυπώνει την πρόταση του αναδόχου για τη χρονική ανάπτυξη των σταδίων όλων των επί µέρους µελετών, τις
χρονικές τους αλληλουχίες και επαλληλίες και τον προ-

σφορότερο, κατά την κρίση του, χρονικό επιµερισµό του
επιπρόσθετου χρόνου για τη διαµόρφωση της βέλτιστης
δυνατής κρίσιµης διαδροµής και εγκρίνεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες. Με
το χρονοδιάγραµµα ο ανάδοχος δεσµεύεται όσον αφορά:
α) τους καθαρούς χρόνους σύνταξης των µελετών για
κάθε στάδιο και κατηγορία µελέτης και
β) τα ακριβή σηµεία έναρξης κάθε µελετητικής δράσης, έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσµία.
Αν µετατίθεται το χρονικό σηµείο έναρξης της µελετητικής δράσης σταδίου ή κατηγορίας µελέτης, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, ο ανάδοχος δικαιούται αντίστοιχη
παράταση προθεσµίας, ύστερα από επικαιροποίηση και
έγκριση του τροποποιηµένου χρονοδιαγράµµατος. Η έναρξη κάθε σταδίου ή κατηγορία µελέτης γίνεται µε εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
Αν ο ανάδοχος υποχρεωθεί να επανυποβάλει προς έγκριση µελέτη, επειδή η υπηρεσία έκρινε ότι η υποβληθείσα χρειάζεται συµπληρώσεις και διορθώσεις, ο χρόνος καθυστέρησης δεν δικαιολογεί παράταση της προθεσµίας. Αν η Διευθύνουσα Υπηρεσία ζητήσει την επανυποβολή µελέτης ή σταδίου αυτής λόγω αλλαγών ή
διορθώσεων, που δεν είχαν προηγουµένως ζητηθεί, τότε
µε το ίδιο έγγραφο ορίζεται και εύλογη προθεσµία για
την επανυποβολή της µελέτης ή σταδίου αυτής. Στην περίπτωση αυτή η αρχική προθεσµία παρατείνεται για χρόνο ίσο µε την προθεσµία που ορίζεται. Αν ο ανάδοχος
διαφωνεί, δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά της εντολής της υπηρεσίας.
3. Οι προθεσµίες µπορούν να παρατείνονται µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του
αναδόχου που υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα πέντε
(15) ηµέρες πριν από τη λήξη τους ή και µε πρωτοβουλία
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις
περί την εκτέλεση της σύµβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν η καθυστέρηση
αφορά σε υπέρβαση και του καθαρού χρόνου απαιτείται
πέραν της αίτησης ή συναίνεσης του αναδόχου και γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες
της σύµβασης και µετά τη λήξη του αρχικού συµβατικού
χρόνου, όπως αυτός έχει διαµορφωθεί από τις εν τω µεταξύ χορηγηθείσες παρατάσεις, που χορηγήθηκαν ύστερα από αίτησή του ή συναίνεση του και για όσο διαρκεί η
οριακή προθεσµία της σύµβασης. Ως οριακή προθεσµία
νοείται το χρονικό διάστηµα που ανέρχεται σε ένα τρίτο
(1/3) της συνολικής προθεσµίας και πάντως όχι µικρότερο των τριών (3) µηνών, κατά τη διάρκεια του οποίου χορηγούνται παρατάσεις και χωρίς αίτηση του αναδόχου.
Για τον υπολογισµό της οριακής προθεσµίας, στη συνολική προθεσµία, υπολογίζονται και οι παρατάσεις που
χορηγήθηκαν µετά από αίτηση ή συναίνεση του αναδόχου χωρίς να οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητά
του.
4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται αναλόγως και σε περίπτωση τροποποίησης της αρχικής σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 186.
5. Στις συµβάσεις παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, οι προθεσµίες εκτέλεσης και όλα τα σχετικά ζητήµατα ρυθµίζονται µε τα έγγραφα της σύµβασης.
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Άρθρο 185
Ποινικές ρήτρες
1. Αν ο ανάδοχος παραβιάζει µε υπαιτιότητά του τις
προθεσµίες της σύµβασης, επιβάλλονται εις βάρος του
και υπέρ του κυρίου του έργου ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον εργοδότη το
δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
2. Για κάθε ηµέρα υπέρβασης του καθαρού χρόνου της
σύµβασης και για αριθµό ηµερών ίσο µε το είκοσι τοις εκατό (20%) αυτής, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ανερχόµενη σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της µέσης ηµερήσιας αξίας της σύµβασης. Για τις επόµενες ηµέρες
και µέχρι ακόµα δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού χρόνου, η ποινική ρήτρα ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της µέσης ηµερήσιας αξίας της σύµβασης.
Αν η εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης καθυστερεί πέραν του «τριάντα τοις εκατό (30%)» του καθαρού
χρόνου, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης.
3. Η µέση ηµερήσια αξία της σύµβασης προκύπτει από
τη διαίρεση της συµβατικής αµοιβής µε τον αριθµό των
ηµερών του καθαρού χρόνου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1του άρθρου 184.
4. Αν συναφθεί συµπληρωµατική/τροποποιητική σύµβαση η µέση ηµερήσια αξία της προκύπτει από τη διαίρεση της συµβατικής αµοιβής που προβλέπεται σε αυτήν
µε τον αριθµό ηµερών του καθαρού χρόνου της συµπληρωµατικής σύµβασης. Για τον υπολογισµό των ποινικών
ρητρών της συµπληρωµατικής σύµβασης εφαρµόζεται η
παράγραφος 2. Η συµπληρωµατική σύµβαση ορίζει αν
παρατείνονται οι προθεσµίες της αρχικής σύµβασης και
αν αίρονται, καθ’ ολοκληρίαν ή µερικά, οι ποινικές ρήτρες που επιβλήθηκαν προηγουµένως.
5. Αν στη σύµβαση προβλέπονται τµηµατικές προθεσµίες, ορίζεται αντίστοιχα στη σύµβαση ότι επιβάλλονται ποινικές ρήτρες αν ο ανάδοχος τις υπερβεί µε υπαιτιότητά του. Με τη σύµβαση ορίζεται το ποσό των τµηµατικών ρητρών για κάθε ηµέρα υπαίτιας καθυστέρησης
και ο συνολικός χρόνος επιβολής. Οι τµηµατικές ρήτρες
συνολικά δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το δύο τοις εκατό (2%) του ποσού της σύµβασης. Οι ποινικές ρήτρες
για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόµενες για υπέρβαση του καθαρού
χρόνου της σύµβασης και ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, αν η σύµβαση περατωθεί µέσα στον οριζόµενο καθαρό χρόνο της
σύµβασης και τις εγκεκριµένες παρατάσεις του.
6. Το ποσό των ποινικών ρητρών εισπράττεται µέσω
της πιστοποίησης, που εκδίδεται αµέσως µετά την επιβολή τους, ενώ αν κατά της απόφασης επιβολής τους ασκηθεί εµπρόθεσµη ένσταση, µέσω της πιστοποίησης
που εκδίδεται µετά την απόρριψή της µε ρητή απόφαση
της Προϊσταµένης Αρχής.
Άρθρο 186
Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της
1. Οι συµβάσεις µελετών και παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών µπορούν να
τροποποιούνται κατά τη διάρκειά τους υπό τους όρους
και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 132.
Σε κάθε περίπτωση που η τροποποίηση της σύµβασης αφορά το φυσικό ή οικονοµικό αντικείµενο αυτής, συ-

ντάσσεται Συγκριτικός Πίνακας, στον οποίο αναφέρονται αναλυτικά και κατά συγκρίσιµο τρόπο οι καταβλητέες αµοιβές πριν και µετά από αυτόν και οι αντίστοιχες
τροποποιήσεις στο φυσικό αντικείµενο και υπογράφεται
συµπληρωµατική/τροποποιητική σύµβαση µε τον ανάδοχο. Αν ο ανάδοχος δεν καλύπτει τις κατηγορίες ή και τις
ελάχιστες τάξεις των συµπληρωµατικών µελετών ή υπηρεσιών υποχρεώνεται να συµπράξει µε άλλον ή άλλους
µελετητές ή παρόχους υπηρεσιών που εγκρίνονται από
τον εργοδότη και η συµπληρωµατική / τροποποιητική
σύµβαση υπογράφεται µε τη σύµπραξη στη νέα της µορφή. Δεν απαιτείται η υπογραφή συµπληρωµατικής / τροποποιητικής σύµβασης στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5.
2. Για τον υπολογισµό της αµοιβής των µελετών και υπηρεσιών, που δεν περιλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση κατά το είδος τους, συντάσσεται Συγκριτικός Πίνακας (Σ.Π.) και Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδας
Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.). Οι τιµές των νέων εργασιών κανονίζονται µε βάση τις αντίστοιχες τιµές µονάδας του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 53 πολλαπλασιαζόµενες µε το λόγο της µέσης τιµής της οικονοµικής
προσφοράς της αρχικής σύµβασης για οµοειδείς εργασίες, προς τη µέση τιµή του Κανονισµού για τις ίδιες εργασίες. Εφόσον στον ανωτέρω Κανονισµό δεν περιέχονται τιµές µονάδας,η αµοιβή για τις νέες εργασίες προσδιορίζεται κατόπιν συµφωνίας, «µε βάση συγκριτικά
στοιχεία από αµοιβές συναφών µελετών». Για τις µελέτες και υπηρεσίες που δεν περιλαµβάνονται στην αρχική
σύµβαση κατά το µέγεθος, η αµοιβή τους στο Σ.Π. υπολογίζεται µε βάση την αντίστοιχη τιµή µονάδας της οικονοµικής προσφοράς του αναδόχου.
3. Υπό την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 132
και εφόσον αναφέρεται στα έγγραφα της σύµβασης, επιτρέπεται η µείωση της συνολικής συµβατικής αµοιβής ή
αυξοµείωση των επιµέρους συµβατικών αµοιβών από κατηγορία σε κατηγορία που δεν υπερβαίνει το 20% κάθε
κατηγορίας και το 10% της συνολικής συµβατικής αµοιβής, (χωρίς τον ΦΠΑ και αναθεώρηση τιµών), µε τη σύνταξη και έγκριση Συγκριτικού Πίνακα υπό την προϋπόθεση ότι: i) δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της προκήρυξης ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα έγγραφα της σύµβασης ούτε καταργείται
κατηγορία µελετών της αρχικής σύµβασης και ii) δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του
έργου. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαµβάνονται υπόψη µόνο οι µεταφορές δαπάνης από µία κατηγορία µελετών σε άλλη.
4. Η διάθεση του ποσού για τις απρόβλεπτες δαπάνες
που περιλαµβάνεται στην εκτιµώµενη αξία της σύµβασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτ. α΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 53 γίνεται µε σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα. Με το ποσό αυτό καλύπτονται αλλαγές που
προκύπτουν ιδίως από εφαρµογή νέων κανονισµών, κανόνων, προδιαγραφών κ.λπ., που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί µετά την ανάθεση της µελέτης, αλλά και λόγω
απρόβλεπτων περιστάσεων, καθώς και απαιτούµενες αρχαιολογικές έρευνες, ώστε να εξασφαλίζεται γενικότερα η αρτιότητα, η λειτουργικότητα και υλοποιησιµότητα
του µελετούµενου έργου. Το ποσό των απρόβλεπτων
δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της
σύµβασης, ανάλογα µε την προσφερθείσα έκπτωση.
5. Ο Σ.Π. και τα κατά περίπτωση Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συ-
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ντάσσονται κατά τις ανωτέρω παραγράφους εγκρίνονται
µετά από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου
6. Για τη σύνταξη Πρωτοκόλλου Κανονισµού Τιµών
Μονάδας Νέων Εργασιών και Συγκριτικού Πίνακα, ο ανάδοχος υποβάλλει σχέδιο στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και
πρόταση, εφόσον απαιτείται, για την προθεσµία εκτέλεσης των συµπληρωµατικών εργασιών. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει και υπογράφει τα στοιχεία αυτά µε
εισήγηση του επιβλέποντα, συνοδεύοντάς τα µε αιτιολογική έκθεση, στην οποία τεκµηριώνεται η κατά το νόµο
σύνταξή τους. Ο Σ.Π. και το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει κοινοποιούνται νοµίµως στον ανάδοχο, που υπογράφει µε ή χωρίς επιφύλαξη. Εφόσον ο ανάδοχος υπογράψει µε επιφύλαξη, δικαιούται να ασκήσει ένσταση
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 198.
7. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποβάλλει το Συγκριτικό
Πίνακα µαζί µε το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., την ένσταση του αναδόχου και τις απόψεις της στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία εκδικάζει την ένσταση και τον εγκρίνει, όπως υποβλήθηκε ή τροποποιήθηκε, µετά από γνώµη του τεχνικού
συµβουλίου. Αν ο Σ.Π. περιέχει ασάφειες, ανακρίβειες
και λάθη που καθιστούν ιδιαίτερα δυσχερή τη διόρθωσή
του, η Προϊσταµένη Αρχή τον επιστρέφει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η Προϊσταµένη Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αρνηθεί την έγκριση του Συγκριτικού Πίνακα.
8. Ο εγκεκριµένος Σ.Π. κοινοποιείται στον ανάδοχο, ο
οποίος υποχρεούται, όταν απαιτείται από το νόµο, να υπογράψει συµπληρωµατική / τροποποιητική σύµβαση, σε
προθεσµία που δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση και να εκτελέσει
τις συµπληρωµατικές εργασίες. Αν ο ανάδοχος, παρά τη
νόµιµη έγκριση του Συγκριτικού Πίνακα, αρνηθεί να υπογράψει τη συµπληρωµατική / τροποποιητική σύµβαση, η
Προϊσταµένη Αρχή µπορεί να διαλύσει αζηµίως για τον
κύριο του έργου τη σύµβαση εφόσον µε αιτιολογηµένη
απόφασή της κρίνει ότι η αρχική σύµβαση δεν µπορεί να
συνεχιστεί χωρίς την εκτέλεση των εργασιών της συµπληρωµατικής /τροποποιητικής σύµβασης.
9. Η προθεσµία για την άσκηση αίτησης θεραπείας κατά της απόφασης έγκρισης του Σ.Π. αρχίζει µε την κοινοποίησή της στον ανάδοχο και δεν επηρεάζεται από τη
µεταγενέστερη υπογραφή της συµπληρωµατικής / τροποποιητικής σύµβασης.
Άρθρο 187
Καταβολή της αµοιβής του αναδόχου
1. Η κατ’ αποκοπήν αµοιβή µελέτης που έχει ανατεθεί
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 51 καταβάλλεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης µετά την
υποβολή της µελέτης και την παραλαβή της.
2. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ανάθεσης σταδίων
µελέτης η αµοιβή καταβάλλεται τµηµατικά, επί τη βάσει
της γενοµένης µε την οικονοµική προσφορά του αναδόχου ανάλυσης της αµοιβής του και κατανέµεται σε προκαταβολή και πληρωµές µετά την υποβολή, την έγκριση
και παραλαβή της µελέτης. Ειδικότερα:
α) Εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης,
µε την υπογραφή της σύµβασης, καθώς και την εντολή
έναρξης κάθε επόµενου σταδίου χορηγείται στον ανάδοχο άτοκη προκαταβολή που ανέρχεται σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της συµβατικής αµοιβής του

σταδίου, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, που εκδίδεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 72.
β) Μετά την παρέλευση του µισού συµβατικού χρόνου
εκπόνησης κάθε σταδίου και εφόσον έχει κατά την κρίση
της επιβλέπουσας υπηρεσίας εκπονηθεί εργασία ποσοστού µεγαλύτερου του πενήντα τοις εκατό (50%) του υπόψη σταδίου, καταβάλλεται έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής επιπλέον ποσοστό είκοσι τοις εκατό
(20%) της αµοιβής που αντιστοιχεί στο υπόψη στάδιο.
γ) Μετά την υποβολή κάθε σταδίου ανά κατηγορία µελέτης, κατόπιν συνοπτικού ελέγχου της πληρότητας και
επάρκειας αυτής, επιστρέφονται οι εγγυήσεις των προηγούµενων εδαφίων και καταβάλλεται ανακεφαλαιωτικά
ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%) της αµοιβής του
σταδίου.
δ) Εφόσον η µελέτη δεν έχει εγκριθεί µετά την παρέλευση διµήνου από την υποβολή της, καταβάλλεται κατόπιν συνοπτικού ελέγχου επάρκειας αυτής επιπλέον
ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).
ε) Μετά την έγκριση και προσωρινή παραλαβή κάθε ενδιάµεσου σταδίου ανά κατηγορία µελέτης καταβάλλεται
επιπλέον ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αµοιβής
του σταδίου.
στ) Μετά την έγκριση του τελικού σταδίου της µελέτης καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αµοιβής του τελικού σταδίου ή είκοσι
τοις εκατό (20%) της αµοιβής του τελικού σταδίου µε κατάθεση εγγυητικής επιστολής για το επιπλέον πέντε
τοις εκατό (5%).
ζ) Μετά την τελική παραλαβή της µελέτης καταβάλλεται το υπόλοιπο της αµοιβής πέντε τοιw εκατό (5%) ή επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή της προηγούµενης
περίπτωσης.
3. Οι ερευνητικές και υποστηρικτικές εργασίες της περίπτωση (γ) της παρ. 8 του άρθρου 53 επιµετρούνται κατά την εκτέλεση της σύµβασης και πληρώνονται ιδιαίτερα. Η πληρωµή των εργασιών αυτών γίνεται µε βάση τη
προσφερθείσα έκπτωση της κατηγορίας µελέτης και την
εκτελεσθείσα ποσότητα µονάδων φυσικού αντικειµένου,
κατόπιν υποβολής σχετικής επιµέτρησης από τον ανάδοχο, η οποία θεωρείται από τον Προϊστάµενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και πάντα µέχρι το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής προεκτιµώµενης αµοιβής για όλες τις κατηγορίες.
4. Η αµοιβή για την παροχή υπηρεσιών, που προσδιορίζεται κατά τη σύµβαση βάσει τιµής ανά ηµέρα ή µήνα απασχόλησης για κάθε κατηγορία επιστήµονα, καταβάλλεται µε µηνιαίες πιστοποιήσεις, για τις οποίες ο ανάδοχος υποβάλλει αντίστοιχους λογαριασµούς. Οι λογαριασµοί βασίζονται στον πραγµατικό χρόνο απασχόλησης
των επιστηµόνων και στις προσφερόµενες τιµές µονάδας (ανθρωποηµέρα ή ανθρωποµήνα) για κάθε κατηγορία. Αν ο χρόνος απασχόλησης είναι µικρότερος του µηνός, η αµοιβή είναι ανάλογη µε το χρόνο αυτόν. Για τον
υπολογισµό της αµοιβής θεωρείται ότι ο µήνας περιλαµβάνει είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες, ασχέτως του
πραγµατικού αριθµού εργάσιµων ηµερών. Όταν η αµοιβή
των συµβάσεων αυτών ορίζεται κατ΄ αποκοπή, ο τρόπος
καταβολής των ενδιάµεσων πληρωµών ορίζεται µε τη
σύµβαση.
5. Για την πληρωµή της αµοιβής του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία λογα-

125
ριασµούς, στους οποίους εµφανίζονται διακριτά οι αµοιβές για το επιµετρούµενο τµήµα της σύµβασης, όπως ερευνητικές και υποστηρικτικές εργασίες, που εκτελέσθηκαν και επιµετρήθηκαν από τον ανάδοχο, όπως εγκρίθηκαν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Η έγκριση της επιµέτρησης ολοκληρώνεται σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την υποβολή της και προσυπογράφεται από τον επιβλέποντα. Οι λογαριασµοί διακρίνουν επίσης τις αµοιβές που αντιστοιχούν στην αρχική
και στις συµπληρωµατικές συµβάσεις και συντάσσονται
ανακεφαλαιωτικά, δηλαδή περιλαµβάνουν την αµοιβή
που συνολικά οφείλεται µέχρι τη σύνταξη και υποβολή
τους, αφαιρουµένων των ποσών που καταβλήθηκαν
προηγουµένως. Στους λογαριασµούς περιλαµβάνονται
ποσά µόνο για εργασίες που προβλέπονται στη σύµβαση
(αρχική και συµπληρωµατικές) ή σε εγκεκριµένους Συγκριτικούς Πίνακες και αποζηµιώσεις λόγω υπερηµερίας
του εργοδότη.
6. Στους λογαριασµούς περιλαµβάνονται η ανάλυση
των διαφόρων ποσών, στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία στα οποία αυτή στηρίζεται, οι εγγυητικές επιστολές
της προκαταβολής και της πρώτης τµηµατικής πληρωµής, που ισχύουν κατά την υποβολή του λογαριασµού
και το πληρωτέο ποσό. Μετά από έλεγχο και προσυπογραφή του επιβλέποντα, ο οποίος βεβαιώνει τη σύνταξή
τους κατά τις ισχύουσες διατάξεις και τη σύµβαση, οι λογαριασµοί εγκρίνονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία
µέσα σε έναν µήνα από την υποβολή τους και αποτελούν
την πιστοποίηση για την πληρωµή του αναδόχου. Αν οι
λογαριασµοί περιέχουν ασάφειες ή σφάλµατα, σε βαθµό
που η διόρθωσή τους να καθίσταται ανέφικτη, επιστρέφονται στον ανάδοχο για επανασύνταξη µέσα στην προθεσµία έγκρισής τους. Αν οι ασάφειες και τα σφάλµατα
αφορούν διακριτά κονδύλια των λογαριασµών, εγκρίνονται κατά το µη αµφισβητούµενο µέρος και κατά το υπόλοιπο επιστρέφονται για επανασύνταξη. Η µηνιαία προς
έγκριση προθεσµία αρχίζει από την υποβολή του επανασυνταγµένου λογαριασµού.
7. Αν η πληρωµή λογαριασµού καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν του ενός µηνός, µετά
τη ρητή έγκριση, του οφείλεται τόκος υπερηµερίας που
υπολογίζεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. Ζ΄ του
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107). Προϋπόθεση
πληρωµής του λογαριασµου είναι η προσκόµιση από τον
ανάδοχο όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών πληρωµής. Το τιµολόγιο µπορεί να προσκοµίζεται µεταγενεστέρως κατά την είσπραξη του ποσού του λογαριασµού.
Ο ανάδοχος δικαιούται ακόµα να διακόψει τις εργασίες
της σύµβασης µέχρι την καταβολή της αµοιβής του, ύστερα από κοινοποίηση ειδικής έγγραφης δήλωσης περί
διακοπής των εργασιών, προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται ισόχρονη παράταση. Υπαιτιότητα του αναδόχου για τη µη πληρωµή λογαριασµού υπάρχει µόνο σε περίπτωση κατά την οποία αποδεδειγµένα κλήθηκε εγγράφως από την αρµόδια υπηρεσία του κυρίου του έργου και αδράνησε ή παρέλειψε
να προσκοµίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την πληρωµή του.
8. Η κατάσχεση στα χέρια τρίτου της αµοιβής του αναδόχου, πριν από την παραλαβή του αντικειµένου της
σύµβασης, δεν επιτρέπεται.

9. Ο πίνακας κατανοµής της αµοιβής µεταξύ των µελών της ένωσης που έχει υποβληθεί µε την προσφορά,
κατά το άρθρο 19, µπορεί να τροποποιηθεί κατά την εκτέλεση της σύµβασης, µετά από έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Άρθρο 188
Υποχρεώσεις του αναδόχου - Πρόγραµµα Ποιότητας
1. Ο ανάδοχος εκτελεί τη σύµβαση, σύµφωνα µε τους
όρους της, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης και φέρει την πλήρη
ευθύνη για την αρτιότητα του αντικειµένου της παροχής
του. Οι αξιώσεις του εργοδότη κατά του αναδόχου λόγω
πληµµελούς εκπλήρωσης της παροχής του παραγράφονται ή έξι (6) έτη µετά την παραλαβή του αντικειµένου
της σύµβασης ή τη λύση της µε οποιονδήποτε τρόπο.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιήσει τα
στοιχεία που του παρέχει ο εργοδότης, αν τούτο ορίζεται στη σύµβαση. Αν τα στοιχεία είναι ανακριβή, ασαφή ή
γενικώς ανεπαρκή και επηρεάζουν την αρτιότητα ή την
εµπρόθεσµη εκτέλεση της σύµβασης και εφόσον ο ανάδοχος µπορεί να το διαπιστώσει, ειδοποιεί εγγράφως και
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τον εργοδότη.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιήσει για την
εκτέλεση της σύµβασης την οµάδα που δήλωσε κατά τη
διαδικασία του διαγωνισµού και να δηλώσει αµέσως την
αποχώρηση οποιουδήποτε µέλους της οµάδας από την
εκτέλεση της σύµβασης, για οποιονδήποτε λόγο. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ερευνά τους λόγους της αποχώρησης και µπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του µε αντίστοιχο στέλεχος που διαθέτει τουλάχιστον τα ίδια προσόντα, αν η αποχώρηση οφείλεται σε σπουδαίο λόγο.
Η αποχώρηση µέλους από την οµάδα χωρίς σπουδαίο
λόγο συνιστά σοβαρή πληµµέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης δηµόσιας σύµβασης, κατά την έννοια του άρθρου 72 παρ. 4 περίπτωση στ΄ και επιφέρει
τον αποκλεισµό του µέλους που αποχώρησε από διαγωνισµούς για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την έκδοση της απόφασης της Δ.Υ. περί της αναπλήρωσής
του. Αν η αποχώρηση έγινε µε ευθύνη του αναδόχου και
δεν κριθεί δικαιολογηµένη, µπορεί αυτός να κηρυχθεί έκπτωτος.
4. Ο ανάδοχος, εφόσον προβλέπεται από τους όρους
της σύµβασης, είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει και να
εφαρµόσει Πρόγραµµα Ποιότητας Μελέτης (Π.Π.Μ.),
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Το Π.Π.Μ. ενσωµατώνει και κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών, περιγράφει τα στάδια
εκπόνησης της µελέτης και την αντίστοιχη µεθοδολογία
εργασιών, είναι σε πλήρη εναρµόνιση και περιλαµβάνει
το χρονοδιάγραµµα εκπόνησης της µελέτης, περιγράφει
το οργανόγραµµα και καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης
και συντονισµού των µελών της οµάδας εργασίας, ορίζει
τον τρόπο διαχείρισης των εγγράφων και γενικά παρέχει
όλα τα εργαλεία παρακολούθησης της εκπόνησης της
µελέτης, συγκέντρωσης των στοιχείων, τεκµηρίωσης
των εργασιών που έχουν εκτελεστεί και αρχειοθέτησής
τους. Το Π.Π.Μ. πρέπει να υποβάλλεται εντός του πρώτου µήνα από την υπογραφή της σύµβασης και αναθεωρείται σε κάθε τροποποίηση όρων της σύµβασης ή των
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προδιαγραφών εκπόνησης της µελέτης.
5. Ελαττώµατα ή ελλείψεις του αντικειµένου της σύµβασης που εµφανίζονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσής
της, αλλά και µετά την οριστική παραλαβή της και µέχρι
την παραγραφή των αξιώσεων του εργοδότη, αποκαθιστώνται από τον ανάδοχο µε δικές του δαπάνες. Αν διαπιστωθούν ελαττώµατα ή ελλείψεις µέχρι την έναρξη
της κατασκευής του έργου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία καλεί τον ανάδοχο της µελέτης να διορθώσει τα ελαττώµατα ή να συµπληρώσει τις ελλείψεις και εφόσον αυτός
δεν συµµορφωθεί εκδίδει και κοινοποιεί στον ανάδοχο
πρόσκληση στην οποία: α) γίνεται µνεία ότι κινείται η
διαδικασία εφαρµογής του παρόντος άρθρου, β) περιγράφονται τα ελαττώµατα και οι ελλείψεις της µελέτης
ή της υπηρεσίας, γ) χορηγείται εύλογη προθεσµία για
την αποκατάσταση, δ) επισηµαίνεται ότι η πρόσκληση
µπορεί να προσβληθεί µε ένσταση ενώπιον της Προϊσταµένης Αρχής και µέσα στη νόµιµη προθεσµία. Η ένσταση
του αναδόχου δεν αναστέλλει την υποχρέωση συµµόρφωσής του στην πρόσκληση. Αν αποδειχθεί ότι ο ανάδοχος δεν ευθύνεται, η δαπάνη αποκατάστασης των ελλείψεων ή ελαττωµάτων βαρύνει τον κύριο του έργου.
Αν ο ανάδοχος αρνηθεί να αποκαταστήσει το ελάττωµα ή την έλλειψη µέσα στην ταχθείσα προθεσµία, το ελάττωµα ή η έλλειψη αποκαθίσταται από τον εργοδότη
σε βάρος και για λογαριασµό του, µε απευθείας ανάθεση
των σχετικών εργασιών σε µελετητή που έχει τα νόµιµα
προσόντα.
6. Μετά την έναρξη κατασκευής του έργου, οι βασικοί
µελετητές µετέχουν υποχρεωτικά ως Τεχνικοί Σύµβουλοι - Μελετητές στην εκτέλεση αυτού. Με απόφαση του
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται όλα τα θέµατα που ρυθµίζουν τα καθήκοντα και
τις αρµοδιότητές των βασικών µελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόµενο της σύµβασης που υπογράφεται µε την Προϊσταµένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωµής των υπηρεσιών τους και κάθε άλλο συναφές µε τα ανωτέρω θέµα.

για την έγκριση όργανο αιτιολογηµένα ζητήσει συµπλήρωση ή διευκρίνιση επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Αν η συµπλήρωση ή διευκρίνιση αφορά διακεκριµένο στάδιο ή κατηγορία µελέτης, µπορεί να γίνει τµηµατική έγκριση των υπόλοιπων µελετών.
3. Η έγκριση ενδιάµεσων σταδίων µελετών αποτελεί
και προσωρινή παραλαβή. Η οριστική παραλαβή των µελετών πραγµατοποιείται µε απόφαση της Προϊσταµένης
Αρχής, µετά την έγκριση του τελευταίου, κατά τη σύµβαση, σταδίου της µελέτης και την έκδοση βεβαίωσης της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για την περαίωση των εργασιών της σύµβασης.
4. Η προθεσµία συντέλεσης της παραλαβής της µελέτης είναι τρεις (3) µήνες από την έγκριση πλήρων των
µελετών που προβλέπονται από τη σύµβαση. Οι µελέτες
της αρχικής και των συµπληρωµατικών / τροποποιητικών
συµβάσεων παραλαµβάνονται ενιαία.
5. Αν η µελέτη δεν παραληφθεί εµπρόθεσµα, επέρχεται αυτοδίκαιη παραλαβή, αν παρέλθει άπρακτο διάστηµα δύο (2) µηνών από την υποβολή σχετικής όχλησης
του αναδόχου. Η όχληση υποβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου µετά την πάροδο της προθεσµίας της παραγράφου 4.
6. Επιτρέπεται να παραληφθεί εκτός αν άλλως ορίζεται στην Σύµβαση, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, µελέτη αυτοτελούς τµήµατος έργου που εκπονήθηκε ή επί
µέρους κατηγορίας ή σταδίου αυτής.
7. Η παραλαβή του αντικειµένου των συµβάσεων παροχής υπηρεσιών γίνεται όπως ορίζεται στις συµβάσεις
αυτές.

Άρθρο 189
Έγκριση της µελέτης - Παραλαβή
του αντικειµένου της σύµβασης

1. Αν ο εργοδότης περιέλθει σε υπερηµερία ως προς
την εκπλήρωση των συµβατικών ή νόµιµων υποχρεώσεών του, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζηµίωση
για τις θετικές ζηµίες που υφίσταται και για το χρονικό
διάστηµα µετά την υποβολή έγγραφης όχλησης, έως την
άρση της υπερηµερίας. Η όχληση υποβάλλεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και προσδιορίζει τις πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη ή των οργάνων του που συνιστούν
την αιτία της υπερηµερίας και την αιτία της ζηµίας και
στο µέτρο του δυνατού, την κατά προσέγγιση εκτίµηση
της ζηµίας, ανά ηµέρα υπερηµερίας.
2. Μέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την υποβολή της όχλησης, η Διευθύνουσα Υπηρεσία συγκροτεί
τριµελή επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων, στην οποία συµµετέχει απαραίτητα ο επιβλέπων, εκτός αν δεν είναι δυνατή η συµµετοχή του, για σοβαρή αιτία, η οποία αναφέρεται στην απόφαση συγκρότησης. Η επιτροπή διαπιστώνει αν υφίσταται υπερηµερία, τα αίτιά της και το ύψος των ζηµιών του αναδόχου για κάθε ηµέρα κατά προσέγγιση, συντάσσοντας πρωτόκολλο, το οποίο υποβάλλεται µέσα σε έναν µήνα από τη συγκρότησή της στον
Προϊστάµενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για έγκριση.
Το εγκεκριµένο πρωτόκολλο κοινοποιείται στον ανάδοχο µε απόδειξη και µπορεί να προσβληθεί µε ένσταση.
3. Μετά τη λήξη της υπερηµερίας του εργοδότη, ο α-

1. Εφόσον στις ισχύουσες διατάξεις για επί µέρους
κατηγορίες µελετών δεν ορίζεται ιδιαίτερη διαδικασία έγκρισης της µελέτης, µε την εγκριτική απόφαση της µελέτης, που εκδίδεται από το αρµόδιο κατά νόµο όργανο,
πιστοποιείται η τήρηση όλων των προδιαγραφών, κανονισµών και τεχνικών οδηγιών που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης αυτής και βεβαιώνεται η ποιοτική και ποσοτική της επάρκεια και η συµµόρφωση του αναδόχου
προς τις συµβατικές εν γένει υποχρεώσεις του. Αν κατά
το νόµο απαιτείται πριν την έγκριση της µελέτης η γνώµη άλλων υπηρεσιών και φορέων, υποχρεούνται να την
υποβάλουν µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών από την αποστολή της µελέτης προς αυτούς, εκτός αν
προβλέπεται διαφορετική προθεσµία από ειδικές διατάξεις. Η παρέλευση της προθεσµίας θεωρείται ως θετική
γνωµοδότηση.
2. Η µελέτη εγκρίνεται κατά στάδια και στο σύνολό
της. Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται υποχρεωτικά µέσα
σε δύο (2) µήνες από την εµπρόθεσµη υποβολή πλήρων
των στοιχείων της προηγούµενης παραγράφου, εφόσον
απαιτούνται. Η προθεσµία αναστέλλεται αν το αρµόδιο

ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ –
ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Άρθρο 190
Αποζηµίωση του αναδόχου λόγω υπερηµερίας του εργοδότη χωρίς λύση της σύµβασης
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νάδοχος υποβάλλει αίτηση για την αναγνώριση της ζηµίας του προσδιορίζοντας το ποσόν αυτής. Επί της αιτήσεως αποφασίζει, µετά από εισήγηση της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας, η Προϊσταµένη Αρχή, η οποία δεν είναι υποχρεωµένη να δεχθεί τα πορίσµατα του πρωτοκόλλου.
Άρθρο 191
Έκπτωση του αναδόχου
1. Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του
υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή
τις κείµενες διατάξεις, κηρύσσεται έκπτωτος.
2. Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά εφόσον ο ανάδοχος:
α) Υπερβεί υπαίτια για χρόνο πέραν του 1/3 τη σχετική
συνολική προθεσµία της παραγράφου 2 του άρθρου 184,
λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων.
β) Καθυστερεί υπαίτια την υποβολή σταδίου µελέτης,
για χρόνο περισσότερο από το µισό της αντίστοιχης τµηµατικής προθεσµίας.
γ) Οι εργασίες του παρουσιάζουν κατ` επανάληψη ελαττώµατα ή ελλείψεις. Για να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος για το λόγο αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί,
τουλάχιστον µια φορά η εφαρµογή των διατάξεων της
παραγράφου 5 του άρθρου 188, για την αποκατάσταση
των ελαττωµάτων ή ελλείψεων της µελέτης και να µην
έχει ασκηθεί ένσταση ή η ασκηθείσα να έχει απορριφθεί.
3. Αν υφίσταται λόγος έκπτωσης, κοινοποιείται στον
ανάδοχο µε απόδειξη ειδική πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, στην οποία απαραιτήτως γίνεται µνεία
των διατάξεων του παρόντος άρθρου και η οποία περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελέσει ο ανάδοχος µέσα στην
τασσόµενη προθεσµία. Η τασσόµενη προθεσµία πρέπει
να είναι εύλογη, δηλαδή ανάλογη του χρόνου που απαιτείται κατά την κοινή αντίληψη για την εκτέλεση των εργασιών ή των ενεργειών και πάντως όχι µικρότερη των
δεκαπέντε (15) ηµερών.
4. Ανεξάρτητα από την κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης και τις προθεσµίες που αυτή τάσσει για την εκτέλεση συγκεκριµένων εργασιών ή ενεργειών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί τις εκ της συµβάσεως υποχρεώσεις του για την εµπρόθεσµη εκτέλεση της
σύµβασης και σε κάθε περίπτωση υφίσταται τις νόµιµες
συνέπειες από την υπέρβαση των συµβατικών προθεσµιών.
5. Αν η προθεσµία που τέθηκε µε την ειδική πρόσκληση παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συµµορφωθεί µε το
περιεχόµενό της, κηρύσσεται έκπτωτος µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την πάροδο της προθεσµίας, µε απόφαση του Προϊσταµένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι εργασίες και ενέργειες που εκτέλεσε ο ανάδοχος σε συµµόρφωση προς την ειδική πρόσκληση και αιτιολογείται η έκπτωση µε αναφορά στις εργασίες που δεν εκτέλεσε και
στις ενέργειες στις οποίες δεν συµµορφώθηκε.
6. Αν κατά της απόφασης έκπτωσης δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα ένσταση ή αν απορριφθεί η ένσταση από την
αρµόδια προς τούτο Προϊσταµένη Αρχή, η έκπτωση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα ένσταση αναστέλλονται οι συνέπειες της έκπτωσης µέχρι αυτή να ο-

ριστικοποιηθεί και ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της σύµβασης. Η απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται, µετά από γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου, από την Προϊσταµένη Αρχή µέσα σε
δύο (2) µήνες από την κατάθεσή της. Η αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης αιτιολογείται, µεταξύ δε των λόγων
αποδοχής µπορεί να περιλαµβάνεται και η καταφανής
βελτίωση του ρυθµού ή της ποιότητας των εκτελούµενων εργασιών, ώστε να πιθανολογείται βάσιµα η έγκαιρη
και έντεχνη εκτέλεση του έργου.
Η Προϊσταµένη Αρχή υποχρεούται να εκδώσει απόφαση και µετά την πάροδο της προθεσµίας, ενώ κινείται η
πειθαρχική διαδικασία κατά των υπαιτίων υπαλλήλων κατά τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 183. Μετά την πάροδο της προθεσµίας εκδόσεως αποφάσεως, ο
ανάδοχος υποχρεούται να διακόψει τις εργασίες της
σύµβασης και η Διευθύνουσα Υπηρεσία διαπιστώνει τις
εργασίες που εκπόνησε ο ανάδοχος. Αν η ένσταση του
αναδόχου γίνει τελικά αποδεκτή µετά την πάροδο των
δύο (2) µηνών, δικαιούται παράταση µε αναθεώρηση, ισόχρονη µε το διάστηµα της διακοπής, ενώ η διακοπή
των εργασιών της σύµβασης δεν αποτελεί λόγο για τη
διάλυση της σύµβασης. Ουδεµία εργασία εκτελούµενη
µετά την ηµέρα της κατά τα άνω υποχρεωτικής διακοπής
των εργασιών και µέχρι της θετικής για τον ανάδοχο αποφάσεως πιστοποιείται για πληρωµή. Η Προϊσταµένη
Αρχή υποχρεούται να ενηµερώσει εγγράφως την αρµόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών για
την οριστικοποιηθείσα έκπτωση.
7. Μετά την κοινοποίηση της απόφασης στον ανάδοχο
και µέχρι να καθορισθεί ο τρόπος εκπόνησης των εργασιών που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του εκπονούµενου σταδίου της µελέτης ή της σύµβασης υπηρεσιών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία επεµβαίνει προς αποτροπή αρνητικών συνεπειών εκτελώντας τις απαραίτητες ενέργειες σε βάρος και για λογαριασµό του έκπτωτου αναδόχου.
8. Με την κοινοποίηση της απόφασης οριστικοποίησης
της έκπτωσης, ο ανάδοχος διακόπτει κάθε εργασία και
δεν δικαιούται αµοιβή για το εκπονούµενο στάδιο. Κατ`
εξαίρεση µπορεί ο εργοδότης, αν κρίνει ότι ορισµένα
στοιχεία του µελετητικού έργου του υπό εκπόνηση σταδίου είναι χρήσιµα, να ζητήσει να παραδοθούν στη Διευθύνουσα Υπηρεσία µέσα σε ορισµένη προθεσµία, συντασσοµένου σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης. Η αµοιβή του αναδόχου για τις εργασίες του ηµιτελούς σταδίου κανονίζεται µε Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών.
9. Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύµβαση και καταπίπτει υπέρ του εργοδότη η εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ειδική ποινική ρήτρα. Αν επιβλήθηκαν ποινικές ρήτρες για υπέρβαση τµηµατικών
προθεσµιών µέχρι την οριστικοποίηση της έκπτωσης οι
ρήτρες αυτές οφείλονται από τον ανάδοχο αθροιστικά,
ενώ επιβάλλεται και η ποινική ρήτρα για την υπέρβαση
της συνολικής προθεσµίας, εφόσον υφίσταται αντίστοιχη περίπτωση.
10. Η απόφαση µε την οποία οριστικοποιήθηκε η έκπτωση κοινοποιείται από την υπηρεσία που την εξέδωσε
στην αρµόδια για την έγκριση της µελέτης υπηρεσία και
στην υπηρεσία τήρησης του Μητρώου Μελετητών ή Εταιρειών Μελετών, για την επιβολή των παρεπόµενων
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κυρώσεων, µαζί µε σύντοµο ιστορικό και µνεία των λόγων που οδήγησαν στην έκπτωση. Αν ο έκπτωτος ανάδοχος είναι κοινοπραξία ή σύµπραξη µελετητών ή εταιρειών µελετών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία προσδιορίζει
τους υπεύθυνους για την έκπτωση µελετητές ή εταιρείες της σύµπραξης ή κοινοπραξίας.
Άρθρο 192
Διάλυση της σύµβασης
1. Ο εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει και να προβεί στη διάλυση µιας σύµβασης µελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών
κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της στις περιπτώσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 133.
Για τις περιπτώσεις αυτές η προϊσταµένη αρχή δεν υποχρεούται να προβεί σε αποζηµίωση του αναδόχου.
2. Πέραν των αναφεροµένων στην παράγραφο 1, σε
περίπτωση σύµβασης µελέτης που εκπονείται κατά στάδια, ο εργοδότης δικαιούται να διακόψει τις εργασίες
της µετά την ολοκλήρωση κάποιου σταδίου και να λύσει
τη σύµβαση χωρίς αποζηµίωση του αναδόχου, αν τούτο
προβλέπεται στη σύµβαση. Δικαιούται επίσης ο εργοδότης να διακόψει την εκπόνηση σταδίου µελέτης µε καταβολή αποζηµίωσης στον ανάδοχο, κατά την παράγραφο
2 του άρθρου 194. Ο εργοδότης σύµβασης παροχής υπηρεσιών δικαιούται, αν προβλέπεται στη σύµβαση, να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών είτε αζηµίως για τον ίδιο είτε και µε καταβολή αποζηµίωσης, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 194.
3. Ο ανάδοχος δικαιούται να διαλύσει τη σύµβαση στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Αν υπάρξει υπέρβαση της οριακής προθεσµίας της
σύµβασης, χωρίς υπαιτιότητά του.
β) Αν αναστείλει την εκπόνηση µελέτης ή την παροχή
των υπηρεσιών µε εντολή του εργοδότη, για χρονικό
διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών από την κοινοποίηση της εντολής.
γ) Αν εξαιτίας γεγονότων που συνιστούν υπερηµερία
του εργοδότη αναγκαστεί είτε να µην αρχίσει την εκπόνηση µελέτης ή την παροχή της υπηρεσίας του, κατά τον
ορισµένο στη σύµβαση χρόνο είτε να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών του µετά την έναρξή τους, για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών. Για την έναρξη της προθεσµίας ο ανάδοχος υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, Ειδική Δήλωση κατά τα οριζόµενα
στην παράγραφο 4.
δ) Αν παρέλθει χρόνος δύο (2) τουλάχιστον µηνών από την υποβολή Ειδικής Δήλωσης εκ µέρους του αναδόχου προς τον εργοδότη, λόγω παρέλευσης της προθεσµίας για την πληρωµή πιστοποίησης.
4. Η Ειδική Δήλωση διακοπής των εργασιών της περίπτωση, γ΄ της παραγράφου 2 περιλαµβάνει: α) µνεία των
λόγων της διάλυσης, β) στοιχεία για περαιωµένα τµήµατα της µελέτης και εκτίµηση της αξίας τους, γ) περιγραφή των τµηµάτων της µελέτης που υπολείπονται, δ) αίτηση περί καταβολής της νόµιµης αποζηµίωσης συγκεκριµένου, κατά το δυνατόν, ύψους και ανάλυση των κονδυλίων της και ε) δήλωση περί της πρόθεσής του να αποδεχθεί συνέχιση των εργασιών κατόπιν αποζηµίωσης.
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εκδίδει απόφαση µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες περί αποδοχής ή απόρριψης της Ειδικής Δήλωσης. Αν δεχθεί τη δήλωση ή παρέλθει άπρακτο διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών από την

επίδοσή της, ο ανάδοχος µπορεί να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία αίτηση λύσης της σύµβασης. Επί της
αιτήσεως αποφασίζει η Προϊσταµένη Αρχή µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός µηνός, ύστερα από εισήγηση
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην οποία καταχωρείται
και η γνώµη του επιβλέποντα. Η σύµβαση λύεται µε την
αποδοχή της αίτησης ή την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας. Αν η αίτηση απορριφθεί εµπρόθεσµα, ο ανάδοχος
υποχρεούται στη συνέχιση παροχής των υπηρεσιών του,
ανεξάρτητα από την άσκηση των νόµιµων δικαιωµάτων
του και η Προϊσταµένη Αρχή εγκρίνει, µε την ίδια απόφαση, τις αναγκαίες προσαρµογές στις προθεσµίες της
σύµβασης.
5. Για τη διάλυση της σύµβασης κατά τις περιπτώσεις
α΄ και β΄ της παραγράφου 3, ο ανάδοχος υποβάλλει αίτηση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, η οποία περιλαµβάνει
τα στοιχεία της Ειδικής Δήλωσης διακοπής των εργασιών και επιπλέον αίτηµα για λύση της σύµβασης. Τα
τρία τελευταία εδάφια της παραφράφου 4 εφαρµόζονται
και στην περίπτωση αυτήν.
6. Σε περίπτωση διάλυσης της σύµβασης η οφειλόµενη
αποζηµίωση κανονίζεται µε πρωτόκολλο κανονισµού τιµής µονάδας νέων εργασιών.
7. Οι συµβάσεις εκπόνησης µελέτης λύονται µε την
παραλαβή του συµβατικού αντικειµένου, εκτός αν συντρέχει περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου ή διάλυσης
της σύµβασης είτε µε πρωτοβουλία του κυρίου του έργου είτε µε πρωτοβουλία του αναδόχου. Μετά τη λήξη
της αρχικής προθεσµίας και των εγκεκριµένων παρατάσεών της και µέχρι τη λύση της σύµβασης µε οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο δεν οφείλεται αναθεώρηση.
Οι συµβάσεις παροχής υπηρεσιών λύονται αυτοδικαίως αν παρέλθει η συµβατική προθεσµία και οι παρατάσεις της, εκτός αν συντρέχει περίπτωση έκπτωσης του
αναδόχου ή διάλυσης της σύµβασης είτε µε πρωτοβουλία του κυρίου του έργου είτε µε πρωτοβουλία του αναδόχου.
Στη σύµβαση µπορεί να ορίζεται και διαφορετικά, ιδίως σε περιπτώσεις που το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα
έχει ουσιώδη σηµασία για τα συµφέροντα του κυρίου
του έργου.
Άρθρο 193
Ματαίωση της διάλυσης
1. Αν ο ανάδοχος άσκησε µεν το δικαίωµα διάλυσης
της σύµβασης αλλά συναινεί στη µαταίωση της διάλυσης, η σύµβαση νοµίµως συνεχίζεται, ανεξαρτήτως των
αξιώσεών του προς αποκατάσταση των θετικών ζηµιών
του. Προς το σκοπό αυτόν ο ανάδοχος υποβάλλει στη
Διευθύνουσα Υπηρεσία αίτηση µε στοιχεία υπολογισµού
της αποζηµίωσής του, επί της οποίας αποφασίζει η Προϊσταµένη Αρχή κατόπιν εισηγήσεως της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Για την εξακρίβωση των ζηµιών η Προϊσταµένη Αρχή συγκροτεί, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την υποβολή της εισήγησης, επιτροπή που ερευνά τη βασιµότητα των απαιτήσεων του αναδόχου και εκτιµά το ύψος
των θετικών ζηµιών του, δυνάµενη να ζητήσει από τον ανάδοχο πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες.
2. Η Προϊσταµένη Αρχή, µε απόφασή της που εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) µηνών από την υποβολή της αίτησης εγκρίνει τη µαταίωση της
διάλυσης και την αποζηµίωση του αναδόχου, επιφέροντας τις αναγκαίες προσαρµογές στις προθεσµίες της

129
µελέτης. Αν ο ανάδοχος δεν συµφωνεί στον καθορισµό
της αποζηµίωσης, µπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας.
Άρθρο 194
Αποζηµίωση αναδόχου σε περίπτωση
διάλυσης της σύµβασης
1. Αν η σύµβαση εκπόνησης µελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών διαλυθεί από τον εργοδότη, για τους λόγους που προβλέπονται την παράγραφο 2 του άρθρου 192 και δεν προβλέπεται διαφορετικά στη σύµβαση, ο ανάδοχος δικαιούται αποζηµίωσης η οποία ανέρχεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί της συµβατικής αµοιβής των σταδίων που υπολείπονται για την ολοκλήρωσή της.
2. Αν η σύµβαση λυθεί από τον εργοδότη κατά την εκπόνηση σταδίου µελέτης, η αποζηµίωση του αναδόχου
ανέρχεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) του υπολειπόµενου χρηµατικού αντικειµένου του υπό εκπόνηση σταδίου. Ως προς τα επόµενα στάδια εφαρµόζεται η προηγούµενη παράγραφος.
Για την αµοιβή των ήδη εκπονηθέντων τµηµάτων του
σταδίου της µελέτης που διακόπτεται συντάσσεται
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε..
3. Για την πληρωµή της αποζηµίωσης ο ανάδοχος υποβάλλει, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία ενός µηνός από
την κοινοποίηση της απόφασης διάλυσης, στη Διευθύνουσα Υπηρεσία αίτηση, µε ανάλυση της αποζηµίωσης.
Η αποζηµίωση προσδιορίζεται µε πρωτόκολλο κανονισµού τιµής µονάδας νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), που
συντάσσεται και εγκρίνεται µέσα σε δύο (2) µήνες από
την υποβολή της αίτησης.
4. Οι αποζηµιώσεις των προηγούµενων παραγράφων
δεν θίγουν την οφειλόµενη αµοιβή για τις εκτελεσθείσες
εργασίες ή υπηρεσίες.
Άρθρο 195
Υποκατάσταση του αναδόχου
1. Η υποκατάσταση / αντικατάσταση του αρχικού αναδόχου στο σύνολο ή µέρος της σύµβασης της µελέτης ή
της υπηρεσίας επιτρέπεται µόνον εφόσον προβλέπεται
ρητά στη σύµβαση ή πληρούνται οι προϋποθέσεις της
περίπτωσης δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 132.
2. α) Αν ο ανάδοχος φυσικό πρόσωπο ή ο µοναδικός
µελετητής ή πάροχος υπηρεσιών, εταιρείας µελετών ή
παρόχων υπηρεσιών αντίστοιχα, αποβιώσει ή διαγραφεί
από τα µητρώα ή καταστεί ανίκανος λόγω ασθένειας ή
άλλης αντικειµενικής αιτίας για την εκπλήρωση της παροχής του, µπορεί µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής, που εκδίδεται µετά από γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου, να εγκριθεί η υποκατάστασή του από
άλλο µελετητή ή σύµβουλο αντίστοιχα ή εταιρεία µελετών ή συµβούλων, που διαθέτει τα νόµιµα προσόντα για
την εκτέλεση της σύµβασης, αλλιώς η σύµβαση λύεται
αυτοδίκαια. Η υποκατάσταση του αρχικού αναδόχου δεν
µπορεί να συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις
της σύµβασης. Για την υποκατάσταση υποβάλλεται αίτηση των κληρονόµων σε περίπτωση θανάτου ή του ίδιου
του µελετητή ή συµβούλου στις λοιπές περιπτώσεις, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών από την
επέλευση του γεγονότος που αποτελεί την αιτία της υποκατάστασης. Ο αρχικός ανάδοχος ή οι κληρονόµοι
του σε περίπτωση θανάτου του ευθύνονται εις ολόκληρο

για τις υποχρεώσεις εκ της συµβάσεως µε τον υποκατάστατο.
β) Αν πτωχεύσει ή διαγραφεί από το Μητρώο Μελετητών ή αποβιώσει ή καταστεί κατ` άλλο τρόπο ανίκανος
για την εκτέλεση ένας εκ των µελετητών αναδόχου εταιρείας Μελετών, η εκπόνηση του σταδίου της µελέτης,
που άρχισε να εκπονείται, συνεχίζεται από την εταιρεία,
ακόµα και αν από το καταστατικό προβλέπεται η διάλυση
της εταιρείας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή συνεχίζει να έχει τις απαιτούµενες από τη Σύµβαση τάξεις και
κατηγορίες πτυχίων. Αν η εταιρεία δεν διαθέτει τις απαιτούµενες κατά τη σύµβαση κατηγορίες και τάξεις πτυχίων υποχρεούται, σε διάστηµα δύο (2) µηνών από τη
στιγµή που επήλθε η αλλαγή στο πτυχίο, να αντικαταστήσει τον εταίρο µελετητή ή να ζητήσει υποκατάσταση
ή σύµπραξη µε µελετητή που διαθέτει τα τυπικά προσόντα, σύµφωνα µε την προκήρυξη. Η Προϊσταµένη Αρχή
µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου, να αποφασίσει την εκπόνηση και των επόµενων
σταδίων της ανατεθείσας µελέτης από την εταιρεία, αν
κρίνει ότι η εταιρεία διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα. Αν η εταιρεία είναι µέλος αναδόχου σύµπραξης ή κοινοπραξίας, ισχύουν αναλόγως τα δύο προηγούµενα εδάφια.
γ) Αν πτωχεύσει ή διαγραφεί από το Μητρώο εταιρεία
µέλος αναδόχου σύµπραξης ή κοινοπραξίας ή αν πτωχεύσει, διαγραφεί, αποβιώσει ή καταστεί ανίκανος για
εκπόνηση της µελέτης λόγω σοβαρής ασθένειας ή άλλης αντικειµενικής αιτίας µελετητής φυσικό πρόσωπο,
µέλος αναδόχου σύµπραξης ή κοινοπραξίας, τα υπόλοιπα µέλη της συνεχίζουν την εκπόνηση του σταδίου της
µελέτης που ήδη άρχισε να εκπονείται. Εφόσον ο εν λόγω µελετητής θεωρείται απαραίτητος για την περάτωση
του υπό εκπόνηση σταδίου της µελέτης αντικαθίσταται
µε άλλο, αντίστοιχων προσόντων. Η Προϊσταµένη Αρχή,
µετά από εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και ύστερα από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου, εγκρίνει την εκπόνηση του υπόψη σταδίου και των επόµενων σταδίων της ανατεθείσας µελέτης από τον ανάδοχο, αν κρίνει ότι διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
3. Οι ρυθµίσεις των περιπτ. β) και γ) της προηγούµενης
παραγράφου εφαρµόζονται και στις συµβάσεις παροχής
υπηρεσιών, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στη σύµβαση.
4. Η σύµβαση εκπόνησης µελέτης ή παροχής υπηρεσίας διαλύεται αυτοδικαίως αν πτωχεύσει ο ανάδοχος.
ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 196
Τεχνικές προδιαγραφές
1. Η εκπόνηση µελέτης και η παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών γίνεται µε τις
τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν κατά τη σύναψη
της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των δεσµεύσεων
του άρθρου 54.
Σε περίπτωση µεταγενέστερων µεταβολών των άνω
προδιαγραφών, προσαρµόζεται αναλόγως η συµβατική
σχέση, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
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2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων µπορεί να εξειδικεύεται το είδος των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία µελέτης της περίπτωσης 15 της παραγράφου 3 του άρθρου 2,
και συγκεκριµένα: α) τα τεύχη (Τεχνική Έκθεση, Υπολογισµοί, Προµέτρηση, Προϋπολογισµός κ.λπ.) και β) τα
κατά περίπτωση σχέδια, καθώς και η µορφή αυτών (έντυπη ή και ηλεκτρονική) που πρέπει ο µελετητής να εκπονήσει, κατά το άρθρο 189, για την έγκριση της ανατεθείσας σε αυτόν µελέτης.
3. Ο προϋπολογισµός του έργου κατά τη µελέτη συντάσσεται µε εφαρµογή των τιµολογίων τα οποία ισχύουν για τη σύνταξη των προϋπολογισµών των δηµοσίων
έργων.
Άρθρο 197
Μελέτες εργολαβικών συµβάσεων
Σε όλες τις περιπτώσεις σύναψης συµβάσεων δηµόσιων έργων, στις οποίες, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, αναλαµβάνεται η υποχρέωση εκπόνησης ή τροποποίησης µελέτης από την εργοληπτική επιχείρηση που
πρόκειται να εκτελέσει ή εκτελεί δηµόσιο έργο, η µελέτη αυτή ή η τροποποίηση εγκρίνεται από την αναθέτουσα Αρχή ή τον εργοδότη, µόνον εφόσον έχει εκπονηθεί
και υπογραφεί νόµιµα από πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του µελετητή για την εκπόνηση των µελετών δηµόσιων έργων, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί στην αναθέτουσα Αρχή και έχουν γίνει αποδεκτά από αυτήν ρητώς
ή σιωπηρώς. Η αντικατάσταση γνωστοποιηθέντος µελετητή επιτρέπεται µόνο υπό τους όρους του άρθρου 132
και κατόπιν ρητής έγκρισης της αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 198
Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών
1. Στις περιπτώσεις που ρητά ορίζεται στο νόµο αυτόν,
καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση εκτελεστής πράξης ή
παράλειψης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που βλάπτει
για πρώτη φορά, άµεσα, δικαίωµα του αναδόχου, ασκείται ένσταση µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών
από την κοινοποίηση της πράξης. Εφόσον δεν υφίσταται
δέσµια αρµοδιότητα της υπηρεσίας για την έκδοση ρητής πράξης, προϋπόθεση ώστε να θεωρηθεί επιτρεπτή η
ένσταση κατά παραλείψεως είναι να έχει προηγηθεί η υποβολή εγγράφου αιτήµατος του αναδόχου µε συγκεκριµένο περιεχόµενο και να παρέλθει ένας (1) τουλάχιστον µήνας από της υποβολής του. Η προθεσµία της ένστασης στην περίπτωση αυτή διαρκεί µέχρι την έγκριση
του σταδίου της µελέτης ή την παραλαβή της υπηρεσίας,
εκτός αν γνωστοποιηθεί εγγράφως από τη Διευθύνουσα
Υπηρεσία στον ανάδοχο ότι η διοίκηση δεν πρόκειται να
εκδώσει ρητή πράξη επί του αιτήµατός του. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να τον ενηµερώνει κατά το δεύτερο
εδάφιο της επόµενης παραγράφου.
2. Η ένσταση απευθύνεται στην Προϊσταµένη Αρχή και
ασκείται µε κατάθεση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία ή µε
ταχυδροµική αποστολή επί αποδείξει ή µε τηλεοµοιοτυπία (FAX) προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
3. Η Προϊσταµένη Αρχή αποφασίζει µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την υποβολή της ένστασης. Αν η
ένσταση απορριφθεί εν µέρει ή στο σύνολό της ή αν παρέλθει άπρακτη η δίµηνη προθεσµία, ο ανάδοχος µπορεί

να ασκήσει αίτηση θεραπείας σε προθεσµία σαράντα πέντε (45) ηµερών, από την κοινοποίηση της απόφασης ή
από την άπρακτη πάροδο της δίµηνης προθεσµίας. Αίτηση θεραπείας ασκείται και κατά των βλαπτικών εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της Προϊσταµένης Αρχής
ή του κυρίου του έργου, αν δηµιουργείται για πρώτη φορά διαφωνία. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 έχουν συµπληρωµατική εφαρµογή στην αίτηση θεραπείας.
4. Η αίτηση θεραπείας απευθύνεται στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ή στον καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργό ή στο αρµόδιο κατά το νόµο όργανο του
εργοδότη και ασκείται µε κατάθεση στο πρωτόκολλο του
οργάνου που είναι αρµόδιο για την εκδίκασή της. Μέσα
στην ίδια προθεσµία αντίγραφο της αίτησης κατατίθεται
στην Προϊσταµένη Αρχή, µε τους τρόπους που αναφέρεται στο προηγούµενο εδάφιο.
5. Αίτηση θεραπείας µπορεί να ασκήσει και ο κύριος
του έργου, αν δεν είναι το Δηµόσιο. Αν αρµόδιος να αποφανθεί σε αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου είναι ο
κύριος του έργου ή όργανό του, στις αιτήσεις θεραπείας
που ασκούνται από αυτόν αποφασίζει ο Υπουργός που εποπτεύει τον κύριο του έργου και αν δεν υφίσταται εποπτεία, ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
6. Αν κύριος του έργου δεν είναι το Δηµόσιο, αντίγραφο της αίτησης θεραπείας υποβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου, µέσα στην προθεσµία της παραγράφου 4, στον
αντισυµβαλλόµενο του αιτούντος. Στις περιπτώσεις αυτές µε την απόφαση επί της ένστασης γνωστοποιείται
στον ανάδοχο η διαδικαστική προϋπόθεση του προηγούµενου εδαφίου. Για την εξέταση της αίτησης θεραπείας
καλείται ο αιτών να προσκοµίσει το αποδεικτικό κατάθεσής της στον αντισυµβαλλόµενό του, ο οποίος µπορεί να
υποβάλει τις αντιρρήσεις του, µέσα σε προθεσµία ενός
µηνός. Η µη υποβολή αντιρρήσεων δεν θεωρείται ως αποδοχή των ισχυρισµών του αιτούντος.
7. Η αίτηση θεραπείας προσδιορίζει την προσβαλλόµενη πράξη ή παράλειψη, περιλαµβάνει σύντοµο ιστορικό
της σύµβασης και της διαφωνίας, τους ουσιαστικούς λόγους στους οποίους στηρίζεται, τα αιτήµατα του αιτούντος και εφόσον είναι δυνατό, το οικονοµικό αντικείµενο
της διαφοράς. Η αίτηση συνοδεύεται µε αντίγραφο της
πράξης που γέννησε τη διαφωνία, της ένστασης και της
απόφασης που εκδόθηκε επ` αυτής. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία και η Προϊσταµένη Αρχή διαβιβάζουν στο αρµόδιο
για την έκδοση απόφασης όργανο, το φάκελο της υπόθεσης µε τα συµβατικά τεύχη του έργου, τα οποία δικαιούται να προσκοµίσει και ο αιτών.
8. Η απόφαση του αρµόδιου οργάνου εκδίδεται ύστερα από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβουλίου. Για τη
συζήτηση στο τεχνικό συµβούλιο, καλείται από την υπηρεσία που εισηγείται ή τη γραµµατεία του συµβουλίου ο
ανάδοχος εγγράφως, σε καθορισµένη ηµέρα και ώρα
που δεν απέχει λιγότερο από δέκα (10) ηµέρες από την
επίδοση της πρόσκλησης. Η πρόσκληση επιδίδεται µε απόδειξη στον ανάδοχο ή τον αντίκλητό του, µε δηµόσιο
όργανο ή µε τηλεοµοιοτυπία (FAX). Στη συζήτηση καλείται µε τον ίδιο τρόπο ο κύριος του έργου που υπέβαλε
την αίτηση θεραπείας ή αντιρρήσεις κατ’ αυτής. Στη συνεδρίαση ο αιτών παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε µε
πληρεξούσιο.
9. Αν κύριος του έργου δεν είναι το Δηµόσιο και ασκηθούν αντίθετες αιτήσεις θεραπείας από τον ανάδοχο και

131
τον αντισυµβαλλόµενό του / κύριο του έργου, εξετάζονται ταυτόχρονα από τον εποπτεύοντα Υπουργό ή, αν
δεν υπάρχει, τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, ακόµα και αν έχει την κατά νόµο αρµοδιότητα
για την εξέταση της αίτησης θεραπείας όργανο του κυρίου του έργου.
10. Η συζήτηση της αίτησης θεραπείας στο τεχνικό
συµβούλιο αρχίζει µε προφορική ανάπτυξη της έγγραφης εισήγησης της υπηρεσίας είτε µε παρουσία του αιτούντος και του υποβάλλοντος αντιρρήσεις είτε και χωρίς την παρουσία τους, αν δεν προσήλθαν παρά τη νόµιµη κλήτευσή τους. Ελέγχεται κατ΄ αρχήν το εµπρόθεσµο της αίτησης και της ένστασης που προηγήθηκε, η επίδοση της αίτησης θεραπείας στον αντισυµβαλλόµενο
όταν απαιτείται και οι αντιρρήσεις του αντισυµβαλλοµένου αν έχουν υποβληθεί και στη συνέχεια εξετάζεται η
νοµιµότητα και ουσιαστική βασιµότητα των λόγων που
προβάλλονται. Η εισήγηση περιλαµβάνει επίσης εκτίµηση περί του οικονοµικού αντικειµένου της υπόθεσης, αν
τούτο είναι εφικτό. Ακολουθεί προφορική συζήτηση υπό
τη διεύθυνση του προέδρου του τεχνικού συµβουλίου
για την πληρέστερη ενηµέρωση των µελών. Η γνώµη του
συµβουλίου διαµορφώνεται µετά την αποχώρηση των
ενδιαφεροµένων, διατυπώνεται στο πρακτικό και υποβάλλεται στο αρµόδιο για την απόφαση όργανο.
11. Η απόφαση επί της αίτησης θεραπείας εκδίδεται
µέσα σε προθεσµία τεσσάρων (4) µηνών από την άσκησή
της. Αν απορριφθεί εν όλω ή εν µέρει η αίτηση ή παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, ισχύουν τα αναφερόµενα στην
παράγραφο 14. Αν η αίτηση θεραπείας γίνει δεκτή εν όλω ή εν µέρει, η διαφορά θεωρείται λυµένη κατά το µέρος αυτό και η απόφαση είναι εκτελεστή.
12. Οι προθεσµίες του παρόντος άρθρου, στις οποίες
περιλαµβάνονται και οι προθεσµίες που τάσσονται στα
όργανα του εργοδότη και της διοίκησης, αναστέλλονται
κατά το µήνα Αύγουστο.
13. Για τη δικαστική επίλυση των διαφορών που προκύπτουν µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών, κατά την εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεων µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 175. Αρµόδιο δικαστήριο είναι το διοικητικό ή το
πολιτικό Εφετείο της περιφέρειας στην οποία έχει υπογραφεί η σύµβαση.
Άρθρο 199
Ειδικές ρυθµίσεις
Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες που προβλέπονται
από το νόµο αυτόν ασκούνται από τα αρµόδια όργανα
της αναθέτουσας αρχής και του εργοδότη, σύµφωνα µε
τις οργανωτικές διατάξεις τους. Με κοινές αποφάσεις
του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και
του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, µπορεί να ορίζονται
τα αποφαινόµενα και γνωµοδοτούντα όργανα των επί
µέρους αναθετουσών αρχών, για τις ανάγκες εφαρµογής του νόµου αυτού. Αποφαινόµενα και γνωµοδοτούντα όργανα που έχουν καθοριστεί µε προγενέστερες
διατάξεις διατηρούν τις αρµοδιότητές τους µέχρι την έκδοση νέας απόφασης.

ΤΙΤΛΟΣ 3
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ι
ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 200
Τρόπος πληρωµής – απαιτούµενα δικαιολογητικά για
πληρωµή του αναδόχου
1. Ο τρόπος πληρωµής και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα
καθορίζονται απαραίτητα στη διακήρυξη.
2. Η πληρωµή της αξίας των υλικών ή της υπηρεσίας
στον ανάδοχο µπορεί να γίνει µε ένα από τους παρακάτω τρόπους:
α. Με την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας
µετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας.
β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής µέχρι ποσοστού 50% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου είτε
µετά την οριστική παραλαβή των υλικών είτε µε πληρωµή ποσοστού 20% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ µε
το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του µακροσκοπικού
ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συµβατικής αξίας µε τον συνολικό ΦΠΑ µετά την οριστική παραλαβή
των υλικών.
3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωµής εφαρµόζονται και
στις τµηµατικές παραδόσεις εφόσον αυτές προβλέπονται από την σύµβαση.
4. Στις συµβάσεις προµήθειας τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 208.
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη
του φορέα.
γ) Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας
5. Στις συµβάσεις παροχής υπηρεσιών για την πληρωµή του τιµήµατος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος
που αφορά η πληρωµή ή του συνόλου του συµβατικού αντικείµενου σύµφωνα µε το άρθρο 219.
β) Τιµολόγιο του αναδόχου.
γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας
6. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρµόδιες υ-
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πηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή,
µπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στα
έγγραφα της σύµβασης.
7. Στην περίπτωση της παραγράφου 9 και 10 του άρθρου 53, για την πληρωµή του επί πλέον ποσού που προκύπτει µετά την αναπροσαρµογή, δεν απαιτείται σύναψη
συµπληρωµατικής σύµβασης.
8. Οι εντολές πληρωµής των ενεργειών τεχνικής βοήθειας των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων του
ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων ή/και ταµείων του άρθρου 119, εκδίδονται από το
όργανο που εξέδωσε την απόφαση ανάθεσης.
Άρθρο 201
Προηγούµενη γνώµη για την τροποποίηση σύµβασης
Η τροποποίηση της σύµβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.
Άρθρο 202
Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύµβασης
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Σε περίπτωση προµήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η
ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα
που παραδόθηκε υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο.
Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών αυτές παρασχέθηκαν
στο σύνολο τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας,
το αντικείµενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συµβατικού, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ηµεροµηνία για την περαίωση της σύµβασης που έχει τεθεί στην
διακήρυξη.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.
γ) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις
και
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από
τη σύµβαση.
Άρθρο 203
Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε
δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105,
β) σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα
στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του
δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206,
γ) στην περίπτωση δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών:
αα) αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις

ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες
διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη
των παρατάσεων.
2. Στην περίπτωση συνδροµής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύµβαση παροχής υπηρεσιών κατά την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία µνηµονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσµία για τη
συµµόρφωσή του. Η τασσόµενη προθεσµία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύµβασης και
πάντως όχι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η
προθεσµία, που τέθηκε µε την ειδική όχληση, παρήλθε
χωρίς ο ανάδοχος να συµµορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας συµµόρφωσης, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της µη συµµόρφωσης του αναδόχου
προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση µε
αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.
3. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν:
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του
φορέα που εκτελεί τη σύµβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος
από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα
από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση.
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση ανάδοχο είτε από
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο
όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας.
Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74.
Άρθρο 204
Ανωτέρα βία
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν
τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
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Άρθρο 205
Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία
εκτέλεσης των συµβάσεων
Ο οικονοµικός φορέας µπορεί κατά των αποφάσεων
που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάµει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του
φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, µέσα σε ανατρεπτική
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που
έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη
οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ
Άρθρο 206
Χρόνος παράδοσης υλικών
1. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό
µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η
σύµβαση. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών
µπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές
προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου
αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής µετά
από γνωµοδότηση αρµοδίου συλλογικού οργάνου είτε
µε πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον
συµφωνεί ο προµηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά
πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστηµα της παράτασης είναι ίσο ή µικρότερο από τον αρχικό συµβατικό χρόνο παράδοσης.
2. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου
παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται
στο συµβατικό χρόνο παράδοσης.
3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου
χρονικού διαστήµατος από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος του προµηθευτή.
4. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου
παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς
αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο
207.
5. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς
να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
6. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.

7. Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός
της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε.
Άρθρο 207
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση προµήθειας
1. Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί
µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα
µε το άρθρο 209, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
2. Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της
συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
3. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος
της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
4. Εφόσον ο προµηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόµενο κατά τα ανωτέρω πρόστιµο,
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της
προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόµενη της
λήξης του συµβατικού χρόνου, µέχρι την προσκόµιση
του συµβατικού υλικού, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερηµερίας.
5. Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της
προκαταβολής γίνεται µε παρακράτηση από το ποσό
πληρωµής του προµηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούµενο
ποσό.
6. Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης.
Άρθρο 208
Παραλαβή υλικών
1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές
της παραγράφου 5 του άρθρου 221.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να
παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής. Η σύµβαση µπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται
µε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:
α) Με µακροσκοπική εξέταση.
β) Με χηµική ή µηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).
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γ) Με πρακτική δοκιµασία.
δ) Με όλους ή µε όσους από τους παραπάνω τρόπους
χρειάζεται, ανάλογα µε το προς προµήθεια υλικό ή και
µε οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόµενο τρόπο, εφόσον ο
τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύµβαση.
3. Αν η σύµβαση προβλέπει µόνο µακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης µετά τη διενέργεια της µακροσκοπικού ελέγχου. Όταν η σύµβαση
προβλέπει, εκτός από την µακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους, ιδίως χηµική εξέταση, µηχανική εξέταση, πρακτική δοκιµασία, συντάσσεται από την επιτροπή
παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο µακροσκοπικού
ελέγχου και δειγµατοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής
παραλαβής ή απόρριψης µετά τα αποτελέσµατα των ελέγχων τούτων. Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι
οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δεν µεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του ανωτέρου πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή
χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου µακροσκοπικού ελέγχου και δειγµατοληψίας.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής µπορεί:
α) να παραλάβει το υλικό,
β) να παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης,
γ) να απορρίψει το υλικό.
Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προµηθευτή.
4. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό µε
παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της
σύµβασης και διατυπώνει αιτιολογηµένα τη γνώµη της
για το ζήτηµα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη
χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρµόδια
κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη
σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, µε ή χωρίς έκπτωση επί της συµβατικής τιµής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρµόδια κατά περίπτωση
υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά
του και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε αιτιολογηµένη
απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, το υλικό µπορεί
να απορριφθεί.
Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον
µακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγµάτων και αντιδειγµάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους.
5. Στη δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής της παραγράφου 5 του άρθρου 120 µπορούν να παραπέµπονται
για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν
ή κρίθηκαν παραληπτέα µε έκπτωση επί της συµβατικής
τιµής µε βάση του ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής. Η παραποµπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευ-

τή ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθµια
επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους
προβλεπόµενους από τη σύµβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4.
Το αίτηµα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθµια
επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον προµηθευτή,
µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης.
Τα έξοδα της δευτεροβάθµιας επιτροπής παραλαβής,
βαρύνουν τον προµηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν µε έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται µετά από αίτηµα του προµηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά
καταλογίζονται µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό πληρωµής του
προµηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης ή µε βεβαίωση µέσω του δηµοσίου ταµείου.
6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προµηθευτές.
7. Με απόφαση του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου, µπορεί να παραπέµπεται για επανεξέταση υλικό σε
δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται
προς τούτο, ακόµη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής.
Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το Δηµόσιο και για τον
προµηθευτή τα αναφερόµενα στην παραπάνω παράγραφο 5.
8. Αν ο προµηθευτής διαφωνεί µε το αποτέλεσµα των
εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν κατά την
παραλαβή από την πρωτοβάθµια ή τη δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής, µπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγµάτων. Η κατ’ έφεση
εξέταση γίνεται, ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας,
σε εργαστήριο διαφορετικό από εκείνο που διενήργησε
την αρχική εξέταση, σύµφωνα µε την παράγραφο 13 του
άρθρου 214. Ο προµηθευτής µπορεί να ζητήσει κατ’ έφεση εξέταση είτε η παραλαβή διενεργείται από πρωτοβάθµια είτε από δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό που διενήργησε τον αρχικό έλεγχο,
η κατ’ έφεση εξέταση γίνεται σε αυτό, αλλά µε εξεταστή
του Γενικού Χηµείου του Κράτους ή άλλου φορέα. Ο
προµηθευτής υποχρεούται να καταβάλει τα προβλεπόµενα για την περίπτωση τέλη. Το αίτηµα του προµηθευτή
για την κατ’ έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται µέσα
σε ανατρεπτική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την
γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσµάτων της αρχικής εξέτασης. κατ’ έφεση εξέταση µπορεί να γίνει και
αυτεπάγγελτα µε απόφαση του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου
οργάνου, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την λήψη του
πρωτοκόλλου της επιτροπής παραλαβής.
Κατά την κατ’ έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος
του φορέα, υποχρεωτικά δε καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί ο προµηθευτής. Εάν κατά τη διενέργεια
της κατ’ έφεση εξέτασης υπάρχει διαφωνία από τον εκπρόσωπο του φορέα ή τον προµηθευτή σε τεχνικό θέµα
(όπως εφαρµοζόµενη µέθοδος εξέτασης χρήση οργά-

135
νων), αυτή διατυπώνεται µε σαφήνεια σε σχετικό πρωτόκολλο, η δε υπόθεση παραπέµπεται στο Ανώτατο Χηµικό
Συµβούλιο για γνωµάτευση.
Το αποτέλεσµα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο µέρη. Μετά το αποτέλεσµα της κατ’ έφεση εξέτασης ο προµηθευτής δεν
µπορεί να ζητήσει παραποµπή σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής.
9. Τα υπό προµήθεια υλικά µπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκµετάλλευση µόνο µετά την οριστική παραλαβή τους από τον φορέα.
Άρθρο 209
Χρόνος παραλαβής υλικών
1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών
πρωτοκόλλων παραλαβής πραγµατοποιείται µέσα στον
καθοριζόµενο από την σύµβαση χρόνο.
2. Αν η σύµβαση προβλέπει µόνο µακροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια την επιτροπή ή και ελέγχους που διενεργούνται από
άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιµαστήρια) που ανήκουν στον φορέα, ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης του
υλικού. Αν η σύµβαση προβλέπει, εκτός από µακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στον φορέα, ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία
πραγµατικής προσκόµισης του υλικού, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτόν το χρονικό διάστηµα από την αποστολή
των δειγµάτων για έλεγχο, µέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων του ελέγχου στην Επιτροπή.
3. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση
χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του Δηµοσίου
και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που παραλαµβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του προµηθευτή.
4. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη
παραλαβή και την πληρωµή του προµηθευτή, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να
συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που
δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο
από την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την σύµβαση και το άρθρο 208 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
71. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη.

Άρθρο 210
Ναύλωση - Ασφάλιση
1. Αν η προµήθεια πραγµατοποιείται µε τον όρο παράδοσης FOB - FOT, η επιλογή του µεταφορικού µέσου γίνεται µε µέριµνα και δαπάνη της αναθέτουσας αρχής. Ο
οικονοµικός φορέας µετά την υπογραφή της σύµβασης
υποχρεούται να ζητήσει από την αναθέτουσα αρχή έγγραφες οδηγίες σχετικά µε τη µεταφορά του υλικού.
Στις άλλες περιπτώσεις η επιλογή του µεταφορικού µέσου γίνεται µε µέριµνα και δαπάνη του προµηθευτή µε
τους εξής περιορισµούς:
α) Δεν επιτρέπεται η µεταφόρτωση σε ενδιάµεσους
σταθµούς ή λιµάνια χωρίς συγκατάθεση του αγοραστή.
β) Εφόσον το µεταφορικό µέσο είναι πλοίο, τούτο υπόκειται
στους
όρους
και
συµφωνίες
της
CLASSIFICATION CLAUSES.
Επίσης, η φόρτωση γίνεται µέσα στα κύτη και όχι στο
κατάστρωµα του πλοίου εκτός αν άλλως κρίνει ο αγοραστής. Επασφάλιστρα λόγω ηλικίας του πλοίου, η από οποιαδήποτε άλλη αιτία, βαρύνουν τον προµηθευτή, όταν
η προµήθεια γίνεται µε τον όρο παράδοσης CIF.
2. Στην περίπτωση που η προµήθεια πραγµατοποιείται
µε όρο κατά τον οποίο η ασφάλιση γίνεται µε µέριµνα
και δαπάνη του προµηθευτή, αυτή ανατίθεται σε ασφαλιστική εταιρεία και καλύπτει κινδύνους επιλογής του αγοραστή, ανάλογα µε τη φύση του εµπορεύµατος, τα περιστατικά του ταξιδιού, τη συσκευασία και λοιπούς συναφείς παράγοντες, οι οποίοι ορίζονται στη σχετική σύµβαση. Εκτός από τους παραπάνω κινδύνους, καλύπτονται και κίνδυνοι όπως πολέµου, απεργιών, στάσεων, πολιτικών ταραχών, όπως αυτοί ορίζονται στις ρήτρες του
ινστιτούτου των ασφαλιστών Λονδίνου που ισχύουν κάθε φορά.
3. Σε όλες τις περιπτώσεις ασφαλίσεων η έναρξη και η
λήξη των ασφαλιζοµένων κινδύνων µεταφοράς γίνεται,
σύµφωνα µε την ρήτρα από αποθήκη σε αποθήκη
(WAREHOUSE TO WAREHOUSE) περιλαµβανοµένης
και της παραµονής των εµπορευµάτων στους τελωνειακούς χώρους ή άλλες αποθήκες INTRANSIT του τόπου
προορισµού των υλικών, για σαράντα πέντε (45) ηµέρες
από την άφιξη τους.
4. Η ασφάλιση καλύπτει την αξία CIF του εµπορεύµατος πλέον 5%.
Άρθρο 211
Ανακοίνωση φόρτωσης
1. Ο προµηθευτής αµέσως µετά την φόρτωση των υλικών, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα
αρχή, µε τηλεγράφηµα ή τηλετύπηµα ή τηλεοµοιοτυπία,
τα στοιχεία φόρτωσης στα οποία να περιλαµβάνονται
τουλάχιστον:
α) Ο αριθµός της σύµβασης και της σχετικής πίστωσης
της Τράπεζας της Ελλάδος, αν υπάρχει.
β) Αν η µεταφορά γίνεται µε πλοίο, το όνοµα του πλοίου, η εθνικότητα του και η σηµαία του.
γ) Ο αριθµός των κιβωτίων, τα επ’ αυτών σηµεία και αριθµοί, καθώς και η φορτωθείσα ποσότητα και το βάρος
(µικτό - καθαρό).
δ) Η πιθανή ηµεροµηνία άφιξης του µεταφορικού µέ-
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σου στον τόπο προορισµού.
2. Αν ο προµηθευτής παραλείψει ή καθυστερήσει να αποστείλει το ανωτέρω τηλεγράφηµα ή τηλετύπηµα ή τηλεοµοιοτυπία, βαρύνεται µε έξοδα υπερηµεριών και παραµονής σε τελωνειακούς χώρους ή χώρους INTRANSIT
των συµβατικών υλικών, από την εποµένη της άφιξης
του µεταφορικού µέσου µέχρι την παραλαβή τους.
Άρθρο 212
Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό
1. Όταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό πριν από τη φόρτωσή τους ή κατά το στάδιο κατασκευής τους,
η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αναθέσει, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις περί δηµοσίων συµβάσεων, τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου.
Στην περίπτωση αυτή, η οριστική παραλαβή του υλικού
γίνεται στην Ελλάδα από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τη σύµβαση και τις
κείµενες διατάξεις.
2. Έναντι του διεθνούς γραφείου ελέγχου ο οικονοµικός φορέας έχει τις εξής υποχρεώσεις:
α) Να διαθέτει τα απαιτούµενα τεχνικά µέσα και εργατοτεχνικό προσωπικό, ιδίως για µετακίνηση, µετατόπιση,
στοιβασία του προς έλεγχο υλικού και για κάθε άλλη ενέργεια που είναι αναγκαία για τον έλεγχο.
β) Να διαθέτει για την εξακρίβωση της ποιότητας του
προς έλεγχο υλικού όσα τεχνικά µέσα έχει στην διάθεση
του.
γ) Να έχει συγκεντρωµένα τα υλικά στην ίδια πόλη ή
τοποθεσία, άλλως, βαρύνεται µε τα πρόσθετα έξοδα του
ελέγχου.
δ) Να ενηµερώνει τα αρµόδια όργανα του διεθνούς
γραφείου ελέγχου, σχετικά µε την πορεία εκτέλεσης της
παραγγελίας.
ε) Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών από το διεθνές γραφείο ελέγχου, ο οικονοµικός φορέας βαρύνεται
µε τα έξοδα που θα προκύψουν από τον απαιτούµενο έλεγχο ή ελέγχους.
3. Αν δεν προσέλθει έγκαιρα το διεθνές γραφείο ελέγχου για τον έλεγχο του υλικού, ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να απευθυνθεί στην αρµόδια υπηρεσία που
εκτελεί την προµήθεια, για να προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες.
4. Η αξία των δειγµάτων και αντιδειγµάτων του υλικού, όπου τούτο απαιτείται, κατά τον έλεγχο στο εξωτερικό, βαρύνει τον οικονοµικό φορέα.
5. Το διεθνές γραφείο ελέγχου υποχρεούται, αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι το υλικό δεν ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις της σύµβασης, να µην εκδώσει το πιστοποιητικό ελέγχου, αλλά να ενηµερώσει αµέσως την αναθέτουσα αρχή, προκειµένου να λάβει οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες του.
6. Η αναθέτουσα αρχή, αντί να αναθέσει τον έλεγχο
σε διεθνές γραφείο ελέγχου, µπορεί να αποστείλει επιτροπή από εξειδικευµένους υπαλλήλους του δηµοσίου
τοµέα, για τη διενέργεια του ελέγχου στο εξωτερικό.
Στην περίπτωση, αυτή η επιτροπή συντάσσει και υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή πρακτικό του διενεργηθέντος
ελέγχου. Οι υποχρεώσεις του οικονοµικού φορέα έναντι
της επιτροπής είναι ίδιες µε εκείνες προς το διεθνές
γραφείο ελέγχου.

Άρθρο 213
Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους
όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε προµηθευτής θεωρείται
ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης.
Αν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις.
2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται
µετά την προσκόµιση ίσης ποσότητας µε την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής υποχρεούται να παραλάβει
την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την ηµεροµηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσµία αυτή
µπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηµα του προµηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον
ηµέρες πριν από την εκπνοή της, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου µε την οποία και επιβάλλεται πρόστιµο σε ποσοστό 2,5% επί της συµβατικής αξίας της συγκεκριµένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσµία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προµηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο
φορέας µπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση
της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Με απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου,
µπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προµηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή
τους, µε την προϋπόθεση ο προµηθευτής να καταθέσει
χρηµατική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα
αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.
Άρθρο 214
Δείγµατα – Δειγµατοληψία –
Εργαστηριακές εξετάσεις
1. Τα δείγµατα που χρησιµοποιούνται κατά την διενέργεια των προµηθειών υπάγονται στις παρακάτω κατηγορίες:
α) Δείγµατα φορέων.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγµατα που αποστέλλουν οι φορείς για τους οποίους προορίζονται τα
προς προµήθεια υλικά, βάσει και των οποίων θα πραγµατοποιηθεί η προµήθεια.
β) Δείγµατα οικονοµικών φορέων
Στην περίπτωση αυτή υπάγονται τα δείγµατα που καταθέτουν οι οικονοµικοί φορείς όταν απαιτείται από τα
έγγραφα της σύµβασης.
γ) Δείγµατα προµηθευτών από τα προς παραλαβή συµ-
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βατικά υλικά.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγµατα που λαµβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής προς δειγµατισµό των υλικών που παραδίδουν οι προµηθευτές σε εκτέλεση της σύµβασης
2. Κάθε δείγµα, ανάλογα µε τη φύση του προς προµήθεια υλικού, πρέπει να είναι σε ποσότητα ή µέγεθος απόλυτα επαρκές για την σχετική µηχανική, χηµική ή µακροσκοπική εξέταση ή πρακτική δοκιµασία.
Η ποσότητα ή το µέγεθος των δειγµάτων µπορεί να ορίζονται:
α) Από την υπηρεσία που διενεργεί την διαδικασία ανάθεσης, προκειµένου για δείγµατα των φορέων (κατηγορία α΄.
β) Στα έγγραφα της σύµβασης, προκειµένου για δείγµατα οικονοµικών φορέων (κατηγορία β΄).
γ) Από τη σύµβαση, προκειµένου για δείγµατα των
προς παραλαβή συµβατικών υλικών (κατηγορία γ΄).
Εφόσον στη σχετική σύµβαση δεν αναφέρεται η ποσότητα και το µέγεθος των δειγµάτων, ισχύουν οι διατάξεις
για τις δειγµατοληψίες του Γενικού Χηµείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) ή τα προβλεπόµενα από εθνικά ή ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα για τη διενέργεια δειγµατοληψίας.
3. Τα δείγµατα όλων των κατηγοριών κατατίθενται
στην αρµόδια υπηρεσία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα
έγγραφα της σύµβασης, εις διπλούν (δείγµα - αντίδειγµα) µε εξαίρεση:
α) Τα δείγµατα των φορέων, εκτός αν η υπηρεσία έχει
ορίσει διαφορετικά.
β) Τα δείγµατα τα οποία, λόγω της φύσης τους ή της
αξίας τους, δεν µπορούν να αποσταλούν ή να υποβληθούν εις διπλούν.
γ) Τα δείγµατα που λαµβάνουν οι επιτροπές παραλαβής κατά την διαδικασία ελέγχου των προς παραλαβή
συµβατικών υλικών, τα οποία λαµβάνονται µεν εις διπλούν, πλην όµως, το ένα απ’ αυτά αποστέλλεται απευθείας από την επιτροπή για εργαστηριακή εξέταση ή
χρησιµοποιείται για πρακτική δοκιµασία.
4. Εφόσον από από τα έγγραφα της σύµβασης δεν
προβλέπεται κατάθεση δειγµάτων, προσκοµιζόµενα από
τους προµηθευτές δείγµατα δεν γίνονται δεκτά.
5. Τα εγκριθέντα από την αναθέτουσα αρχή δείγµατα
(επίσηµα) της κατηγορίας α΄, ισχύουν για την εκάστοτε
διακήρυξη και καθορίζονται σαφώς τα χαρακτηριστικά
ως προς τα οποία έχουν εγκριθεί. Τα δείγµατα της κατηγορίας β΄ πρέπει να είναι, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Αν από τη διακήρυξη προβλέπεται επίσηµο
δείγµα, τότε τα δείγµατα της κατηγορίας β΄ θα πρέπει
να είναι, σύµφωνα και µε το επίσηµο δείγµα. Τα δείγµατα της κατηγορίας β΄ αξιολογούνται κατά το στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς µε τρόπο που καθορίζεται σαφώς στα έγγραφα της σύµβασης (µακροσκοπικός έλεγχος, εργαστηριακός έλεγχος, πρακτική
δοκιµασία ή συνδυασµός αυτών).
6. Εφόσον τα δείγµατα ανήκουν σε ευπαθή ή επικίνδυνα υλικά ο προµηθευτής υποχρεούται να αναφέρει τούτο
εγγράφως επί του δείγµατος στην ελληνική γλώσσα, καθορίζοντας, συγχρόνως, τον τρόπο φύλαξης και συντήρησής τους. Για δείγµατατης κατηγορίας α΄, καθώς και
δείγµατα από τα προς παραλαβή συµβατικά υλικά, την
παραπάνω υποχρέωση έχει ο φορέας και ο πρόεδρος
της επιτροπής, αντίστοιχα.

7. Εφόσον η προµήθεια του υλικού γίνεται µε βάση
δείγµατα της κατηγορίας α΄, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν γνώση των δειγµάτων αυτών κατά
το διάστηµα της προθεσµίας που ορίζεται από την διακήρυξη ή την πρόσκληση είτε µε απλή µακροσκοπική εξέταση αυτού από τους ενδιαφεροµένους είτε µε λήψη αντιγράφου ή απεικόνισης αυτού, µε δική τους µέριµνα
και ευθύνη.
8. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών από το αρµόδιο όργανο, τίθενται υπόψη του και τα σχετικά δείγµατα.
Εφόσον για τη διενέργεια του ελέγχου από το αρµόδιο
όργανο είναι απαραίτητη η αποσφράγιση του δείγµατος,
αυτή γίνεται ενώπιον υπαλλήλου της υπηρεσίας τήρησης των δειγµάτων, µετά δε τον έλεγχο, γίνεται επανασφράγιση του δείγµατος. Επίσης, ενώπιον του υπαλλήλου της υπηρεσίας δειγµάτων γίνεται, όταν απαιτείται,
λήψη µέρους του δείγµατος.
9. Η έγκριση των δειγµάτων και αντιδειγµάτων γίνεται
από το αρµόδιο για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών όργανο ως εξής:
- Των δειγµάτων που αποστέλλονται από τους φορείς
για τους οποίους προορίζονται τα υλικά, κατά το στάδιο
έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών. Αν κατά την διαδικασία έγκρισης τροποποιηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές, το επίσηµο δείγµα δεν θα ισχύει κατά το µέρος στο
οποίο αναφέρονται οι τροποποιήσεις.
- Των δειγµάτων που καταθέτουν οι οικονοµικοί φορείς κατά τη διενέργεια της διαδικασίας ανάθεσης, µετά
την κατακύρωση της προµήθειας.
- Τα επίσηµα δείγµατα παραλαµβάνονται από την επιτροπή παραλαβής για να χρησιµοποιηθούν κατά το στάδιο των ελέγχων και επιστρέφονται µετά το πέρας της
παραλαβής των υλικών, εφόσον, λόγω της φύσης τους,
δεν καταστρέφονται κατά την διαδικασία των ελέγχων.
10. Εφόσον προβλέπεται από τη σύµβαση, στον προµηθευτή παραδίδεται, ύστερα από αίτηµά του, το επίσηµο δείγµα του φορέα ή µέρος αυτού ανάλογα µε τη φύση του υλικού, για να του χρησιµεύσει κατά την κατασκευή του υλικού. Ο προµηθευτής υποχρεούται να το επιστρέψει το αργότερο µε την παράδοση του υλικού.
11. Η επιστροφή των δειγµάτων γίνεται ως εξής:
α) Στους οικονοµικούς φορείς στους οποίους δεν κατακυρώθηκε ή δεν ανατέθηκε η προµήθεια, αν δεν καταστράφηκαν, µερικώς ή ολικώς, κατά τη διαδικασία των ελέγχων, µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης της σχετικής κατακύρωσης ή ανάθεσης, µε µέριµνα και ευθύνη τούτων και µετά από
σχετικό αίτηµά τους.
β) Στους προµηθευτές στους οποίους έγινε η κατακύρωση ή ανάθεση, αν δεν καταστράφηκαν, µερικώς ή ολικώς, κατά την διαδικασία των ελέγχων, µέσα σε τριάντα
(30) ηµέρες από την επιστροφή τους από την επιτροπή
παραλαβής και εφόσον έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή, µε µέριµνα και ευθύνη τούτων και µετά από
σχετικό αίτηµά τους.
12. Η αξία των δειγµάτων και αντιδειγµάτων που λαµβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής, βαρύνει τους
προµηθευτές και δεν καταβάλλεται.
13. Εφόσον από τη σύµβαση προβλέπονται και εργαστηριακοί έλεγχοι, αυτοί διενεργούνται από διαπιστευµένα εργαστήρια της αναθέτουσας αρχής ή του Γ.Χ.Κ. ή
οποιουδήποτε άλλου εργαστήριου του δηµοσίου τοµέα,
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όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις, ανάλογα µε τη φύση του προς προµήθεια υλικού και τη µορφή του ελέγχου. Αν δεν µπορούν να εφαρµοστούν τα ανωτέρω, οι εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται από διαπιστευµένα εργαστήρια του ιδιωτικού τοµέα. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και κατά
τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων της κατ’ έφεσιν εξέτασης.
14. Το κόστος για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις
που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της σύµβασης βαρύνει τον προµηθευτή.
Άρθρο 215
Εγγυηµένη λειτουργία προµήθειας
1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί όταν κρίνει σκόπιµο για
σύµβαση συγκεκριµένης προµήθειας να προβλέπει στα
έγγραφα της σύµβασης και εγγυηµένη λειτουργία του αντικειµένου της προµήθειας. Ο χρόνος και το περιεχόµενο της εγγυηµένης λειτουργίας περιγράφεται στα έγγραφα της σύµβασης.
2. Κατά την περίοδο της εγγυηµένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειµένου της προµήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο
της εγγυηµένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόµενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε
βλάβη µε τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύµβασης.
3. Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούµενο έλεγχο της συµµόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόµενα στην σύµβαση για την εγγυηµένη λειτουργία
καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του αναδόχου
προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόµενο όργανο της σύµβασης την έκπτωση του αναδόχου.
4. Μέσα σε ένα (1) µήνα από την λήξη του προβλεπόµενου χρόνου της εγγυηµένης λειτουργίας η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό
πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυηµένης λειτουργίας,
στο οποίο αποφαίνεται για την συµµόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύµβασης. Σε περίπτωση µη
συµµόρφωσης, ολικής ή µερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο µπορεί να προτείνει την ολική ή µερική
κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 71. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από
το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο.
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 216
Παρακολούθηση της σύµβασης παροχής υπηρεσίας
1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από
την καθ’ ύλην αρµόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο για όλα τα ζητήµατα που αφορούν

στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειµένου και παράταση
της διάρκειας της σύµβασης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132.
2. Η αρµόδια υπηρεσία µπορεί, µε απόφασή της ιδίως
σε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών που η εκτέλεσή τους
απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε ηµερήσια βάση, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύµβασης ως επόπτη
µε καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με
την ίδια απόφαση, ιδίως σε περιπτώσεις πολύπλοκων
συµβάσεων, δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι
της αρµόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούµενων από
την σύµβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιµέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύµβασης.
Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
3. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειµένου της σύµβασης,
καθώς και ο έλεγχος της συµµόρφωσης του αναδόχου
µε τους όρους της σύµβασης. Με εισήγηση του επόπτη η
υπηρεσία που διοικεί τη σύµβαση µπορεί να απευθύνει
έγγραφα µε οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που
αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης.
4. Όταν προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης, τηρείται από τον ανάδοχο ηµερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τµηµατική εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης, η καθηµερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθµό και ειδικότητα, έκτακτα συµβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται µε την εκτέλεση της σύµβασης . Το
ηµερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύµβασης, που µπορεί να σηµειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύµβασης. Το ηµερολόγιο φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας
ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκοµίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί.
Όταν προβλέπεται η τήρηση ηµερολογίου, τότε οι καταγραφές του αποτελούν στοιχειό για την παραλαβή του
αντικειµένου της σύµβασης από την επιτροπή παραλαβής.
Άρθρο 217
Διάρκεια σύµβασης παροχής υπηρεσίας
1. Στα έγγραφα της σύµβασης και στο συµφωνητικό ορίζεται η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης. Επιπλέον, ορίζονται, εφόσον απαιτείται, τµηµατικές/ενδιαµέσες προθεσµίες για τα επιµέρους στάδια παροχής των υπηρεσιών και/ ή υποβολής
των παραδοτέων. Ως συνολική διάρκεια νοείται το χρονικό διάστηµα που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα
έγγραφα της σύµβασης και στο συµφωνητικό, το οποίο
αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού ή από την ηµεροµηνία που ορίζεται σε αυτό και λήγει είτε σε δήλη ηµεροµηνία ή προθεσµία είτε, εφόσον
υπάρχουν ενδιάµεσα επιµέρους παραδοτέα, µε την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στο συµφωνητικό.
2. Με αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη
σύµβαση, η συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να
παρατείνεται µέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό

139
αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη
της διάρκειάς της, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να
υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της
σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Άρθρο 218
Ποινικές ρήτρες
1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του
αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης, και
µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε
είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές
ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας
αρχής.
2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόµενης
συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε περίπτωση τµηµατικών/ενδιαµέσων προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών
προθεσµιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόµενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύµβασης και
δύνανται να ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση
της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν
στις ως άνω τµηµατικές προθεσµίες παρασχεθούν µέσα
στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριµένες παρατάσεις αυτής και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της
σύµβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου.
4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
Άρθρο 219
Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης παροχής
γενικών υπηρεσιών
1. Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 221..
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούµενος έλεγχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σύµβαση, µπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες
υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόµενων υπη-

ρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε αιτιολογηµένη απόφασητου αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η
παραλαβή των εν λόγω παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και
παραδοτέων, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην
οριστική παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και
παραδοτέων της σύµβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση.
5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο µε απόφασή του, η
οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν
παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών
από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη
παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να
συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που
πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από
την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύµβαση και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολή και
καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων
και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη.
Άρθρο 220
Απόρριψη παραδοτέου - Αντικατάσταση
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παρεχόµενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων,
µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, µε απόφασητου
αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής παραλαβής, µπορεί να εγκρίνεται
αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών
µε άλλα, που να είναι, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την
απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη
της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, η προθεσµία
που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι
µεγαλύτερη του 25% της συνολικης διάρκειας της σύµβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύµφωνα
µε το άρθρο 218, λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης.
2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες
ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόµενες κυρώσεις.
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ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 221
Όργανα διενέργειας διαδικασιών
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων
1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων, τα όργανα που γνωµοδοτούν προς τα αποφαινόµενα όργανα («γνωµοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως
τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής
των προσφερόντων ή υποψηφίων,
β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή
υποψηφίων για τη συµµετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης,
γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,
δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας µε διαπραγµάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύµπραξης καινοτοµίας, διαπραγµατεύονται µε τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
ε) εισηγούνται τον αποκλεισµό των προσφερόντων ή
υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσµάτων, την αποδέσµευση των εγγυήσεων, τη µαταίωση της διαδικασίας,
στ) γνωµοδοτούν για κάθε άλλο θέµα που ανακύπτει
κατά τη διαδικασία ανάθεσης,
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωµοδοτούν για κάθε
θέµα που ανακύπτει από τη σύµβαση και ιδίως επί της
παράτασης του συµβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύµβασης και της έκπτωσης του αναδόχου
και
η) γνωµοδοτούν για τις προβλεπόµενες στον παρόντα
νόµο ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταµένης Αρχής.
2. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά εκδίδουν γνώµη (συµπεριλαµβανοµένης της
βαθµολόγησης) µετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων προτάσεων (π.χ. βαθµολόγησης). Η γνώµη (π.χ
επί της βαθµολόγησης) του οργάνου είναι η πρόταση
που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώµη των οργάνων αυτών να προκύπτει από το µέσο όρο των προτάσεων.
3. Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωµοδοτικά όργανα για συγκεκριµένη σύµβαση ή
περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συµβάσεις που
συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριµένης/ων σύµβασης ή συµβάσεων. Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται
από το ίδιο όργανο. Στην περίπτωση της διενέργειας συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα αντίστοιχα γνωµοδοτικά όργανα συγκροτούνται µε απόφασή τους. Με τις
αποφάσεις της παρούσας δύνανται να συγκροτούνται
κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή οµάδες εργασίας για την αντιµετώπιση ειδικών θεµάτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης. Οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωµοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα µέ-

λη αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται.
4. Με την απόφαση της παραγράφου 3 εξειδικεύονται
οι αρµοδιότητες, ο αριθµός και οι ιδιότητες των µελών, η
λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και
κάθε άλλο αναγκαίο θέµα σχετικα µε τα ανωτέρω.
5. Στο στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, ως γνωµοδοτικά όργανα µπορεί να ορίζονται και οργανωτικές µονάδες ενταγµένες στη διοικητική δοµή της αναθέτουσας
αρχής ή του φορέα που έχει αναλάβει την εκτέλεση της
σύµβασης.
6. Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις
του ως άνω νόµου.
7. Στη σύνθεση των γνωµοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου µετέχει υποχρεωτικά ένα µέλος του
Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344.
8. Στις δηµόσιες συµβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω ισχύουν και τα ακόλουθα:
α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιµοποιείται η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφοράς µόνο
βάσει τιµής και η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του ΦΠΑ, η επιτροπή διαγωνισµού
αποτελείται από τρεις τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής που είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο της
περίπτωσης η΄ της παρούσας παραγράφου και που ορίζονται από το αρµόδιο όργανο µετά από κλήρωση. Στις
εργασίες της επιτροπής µπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωµα ψήφου,εκπρόσωπος των εργοληπτών, που υποδεικνύεται µαζί µε τον αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις.
β) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιµοποιείται η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης τιµής – ποιότητας ή η εκτιµώµενη αξία
της σύµβασης του έργου υπερβαίνει το όριο της περίπτωσης α΄, η επιτροπή διαγωνισµού αποτελείται από:
αα) Τέσσερις (4) υπαλλήλους φορέων του δηµοσίου
τοµέα, κατόχους τίτλου σπουδών ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύµατος πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης µε τεχνική
εξειδίκευση και µε ειδικότητες που προσιδιάζουν στις
κατηγορίες εργασιών εγγεγραµµένους στο µητρώο της
περίπτωσης η΄ της παρούσας παραγράφου.
ββ) Έναν (1) εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α. που υποδεικνύεται
µε τον αναπληρωτή του από την Περιφερειακή Ένωση
Δήµων της έδρας της αναθέτουσας αρχής εγγεγραµµένους στο µητρώο της περίπτωσης στ΄.
γγ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου
της Ελλάδας (TEE), που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του από τα αρµόδια όργανα του TEE εγγεγραµµένους στο µητρώο της περίπτωσης στ΄.
δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων εγγεγραµµένους στο µητρώο της περίπτωσης στ΄,
που υποδεικνύεται µαζί µε τον αναπληρωτή του, από τις
πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις, όταν πρόκειται
για έργα των οποίων ο προϋπολογισµός εκτός ΦΠΑ και
αναθεώρησης, ισούται ή υπερβαίνει το όριο εφαρµογής
της Οδηγίας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 5 ή και οργανώσεις σε επίπεδο Περιφέρειας, εφόσον υπάρχουν, στις
λοιπές περιπτώσεις.
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γ) Η επιτροπή διαγωνισµού της περίπτωσης β΄, συγκροτείται από την αναθέτουσα αρχή του φορέα κατασκευής του έργου.
δ) Στις περιπτώσεις του άρθρου 50 ή όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, υπάλληλοι της αναθέτουσας αρχής απαγορεύεται
να ορίζονται ως µέλη της επιτροπής διαγωνισµού και συνεπώς δεν συµµετέχουν στη δηµόσια κλήρωση.
ε) Για τον ορισµό των µελών της επιτροπής διαγωνισµού, η αρµόδια για τη διεξαγωγή του υπηρεσία ζητά εγκαίρως την υπόδειξη των µελών και των εκπροσώπων
των κοινωνικών φορέων (ΤΕΕ ή άλλου Επιµελητηρίου,
Περιφερειακής Ένωσης Δήµων και των εργοληπτικών
οργανώσεων), κατά την επόµενη περίπτωση. Οι φορείς
στους οποίους υπηρετούν οι υπάλληλοι και οι λοιποί εκπρόσωποι παρέχουν τις αναγκαίες διευκολύνσεις για
την άσκηση των καθηκόντων τους.
στ) Για τον ορισµό του εκπροσώπου τους, τα Επιµελητήρια, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήµων και οι εργοληπτικές οργανώσεις διενεργούν µε ευθύνη τους δηµόσια
κλήρωση κατά τις κείµενες διατάξεις, ύστερα από έγκαιρη δηµοσιοποίηση της ηµέρας και ώρας διενέργειάς της,
από σχετικούς καταλόγους (µητρώα) προσώπων, που καταρτίζονται και τηρούνται µε ευθύνη των παραπάνω φορέων. Η προϊσταµένη αρχή ορίζει τα υποδειχθέντα µέλη,
αφού λάβει υπόψη της αιτήµατα εξαίρεσης, λόγω κατάστασης σύγκρουσης συµφερόντων στο συγκεκριµένο
διαγωνισµό. Στην περίπτωση αυτή υποδεικνύονται αντικαταστάτες των εξαιρεθέντων µελών, κατά τη διαδικασία της προηγούµενης περίπτωσης ε΄.
ζ) Στις επιτροπές ετήσιας βάσης, το µέλος που εκπροσωπεί τον φορέα χρήσης του έργου, µπορεί να ορίζεται
από την αρχή ή σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση µε αντίστοιχο προσδιορισµό και του µέλους αντί του οποίου
συµµετέχει στη επιτροπή.
η) Συνιστάται και τηρείται στη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης
Δηµοσίων Συµβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών και
Λοιπών
Συναφών
Επιστηµονικών
Υπηρεσιών
(Μη.Μ.Ε.Δ.) Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται τεχνικοί υπάλληλοι όλων των αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων
φορέων, των Ανεξάρτητων Αρχών και της Βουλής των
Ελλήνων. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθµίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις
και η διαδικασία για την εγγραφή στο Μητρώο, η διαδικασία κατάρτισης και τήρησης του Μητρώου, τα καθήκοντων των εγγεγραµµένων, τα πειθαρχικά αδικήµατά
τους και κάθε άλλο σχετικά µε τα παραπάνω αναγκαίο
θέµα.
9. Ειδικά στις δηµόσιες συµβάσεις µελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, πέραν των ανωτέρω στην παράγραφο
1, ισχύουν και τα ακόλουθα:
α) Για τη διεξαγωγή των διαγωνισµών του παρόντος
Βιβλίου η αναθέτουσα Αρχή συγκροτεί, µετά από δηµόσια κλήρωση, µε απόφασή της, Επιτροπή Διαγωνισµού,
που αποτελείται από τρία µέλη. Δύο από τα µέλη είναι
τεχνικοί υπάλληλοι, µε τους αναπληρωτές τους, εγγεγραµµένοι στο µητρώο της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου που έχουν εµπειρία και προσόντα σχετικά µε το αντικείµενο της υπό ανάθεση σύµβασης και ένας εξ αυτών ορίζεται ως πρόεδρος µε τον αναπληρωτή του.

β) Κατ’ εξαίρεση η Επιτροπή Διαγωνισµού µπορεί να
συγκροτείται από πέντε µέλη, αν κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής η προς ανάθεση σύµβαση είναι πολύπλοκη και απαιτεί εξειδικευµένη εµπειρία. Τέσσερα από
τα µέλη είναι τεχνικοί υπάλληλοι, µε τους αναπληρωτές
τους εγγεγραµµένοι στο µητρώο της περίπτωσης η΄ της
προηγούµενης παραγράφου και µε εµπειρία και προσόντα σχετικά µε το αντικείµενο της υπό ανάθεση σύµβασης, εκ των οποίων ένας ορίζεται ως πρόεδρος µε τον αναπληρωτή του.
γ) Ένα από τα µέλη της Επιτροπής Διαγωνισµού µε
τον αναπληρωτή του υποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση
από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, µετά από σχετικό αίτηµα της αναθέτουσας Αρχής. Ο εκπρόσωπος του
Τ.Ε.Ε. προκύπτει από δηµόσια κλήρωση που διενεργείται στο Τ.Ε.Ε. µε βάση κατάλογο που συντάσσεται κατόπιν σχετικής πρόσκλησης ανά κατηγορία κύριας µελέτης
κατ’ έτος. Αν το Τ.Ε.Ε. δεν ανταποκριθεί µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της
πρόσκλησης, επιλέγεται από την αναθέτουσα αρχή πρόσωπο µέλος του Τ.Ε.Ε..
δ) Σε περιπτώσεις ανάθεσης συµβάσεων µε ιδιαίτερα
σύνθετο, πολύπλοκο και εξειδικευµένο αντικείµενο,
µπορεί µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύωννα καθορίζονται πρόσθετα προσόντα
που πρέπει να πληρούν τα µέλη της Επιτροπής Διαγωνισµού, κατά παρέκκλιση των όσων ορίζονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄.
ε) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στην περίπτωση η΄ της παραγράφου 2.
10. Πριν από τις κληρώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 προηγείται η δηµοσιοποίηση των
στοιχείων της σύµβασης, στην ιστοσελίδα του κυρίου
του έργου και του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων. Η κλήρωση διενεργείται υποχρεωτικά µε
βάση το ηλεκτρονικό σύστηµα κληρώσεων της παραγράφου 6 του άρθρου 118, µεταξύ των προσώπων που έχουν την κατοικία τους στην Περιφέρεια όπου εδρεύει ο
φορέας κατασκευής του έργου και διαθέτουν τα προσόντα της περίπτωσης βα΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 2.
Άρνηση εκτέλεσης των καθηκόντων συνιστά πειθαρχικό
αδίκηµα του υπαλλήλου και διώκεται κατά τις οικείες
διατάξεις. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226).
11. Στις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και παροχής
γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόµενων στην παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα:
α) Για την εξέταση των προβλεπόµενων ενστάσεων
και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται χωριστό γνωµοδοτικό όργανο τριµελές ή πενταµελές (Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων), τα µέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα
µέλη του γνωµοδοτικού οργάνου που είναι αρµόδιο για
τα υπόλοιπα θέµατα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία
ανάθεσης (αξιολόγησης προσφορών κ.λπ.).
β) Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύµβασης προµήθειας συγκροτείται τριµελής ή πενταµελής
Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής µε απόφαση
του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου. Το όργανο αυτό
εισηγείται για όλα τα θέµατα παραλαβής του φυσικού αντικειµένου της σύµβασης, προβαίνοντας, σε µακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους
του προς παραλαβή αντικειµένου της σύµβασης, εφόσον
προβλέπεται από τη σύµβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συ-
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ντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της
σύµβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση
του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου µπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθµια επιτροπή παρακολούθησης
και παραλαβής µε τις παραπάνω αρµοδιότητες.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, µπορεί να καθορίζονται οι όροι για τη συγκρότηση των πρωτοβάθµιων, µόνιµων ή µη, και των δευτεροβάθµιων επιτροπών παραλαβής, η σύνθεση αυτών, η
διαδικασία επιλογής των µελών τους και κάθε άλλο θέµα
σχετικά µε το παραπάνω.
δ) Για την παραλαβή του αντικειµένου τµηµατικού ή
συνολικού σύµβασης παροχής υπηρεσιών συγκροτείται
τριµελής Επιτροπή παραλαβής µε απόφαση του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις ένα τουλάχιστον µέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Σε περίπτωση αιτιολογηµένης αδυναµίας για την συµπλήρωση ή την συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής η αναθέτουσα αρχή
µπορεί να ζητήσει από άλλη αναθέτουσα αρχή τη διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων της για τη συγκρότηση της
Επιτροπής.
ε) Για την επιλογή των µελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές µπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226).
ΒΙΒΛΙΟ II
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΈΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ
(ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ)
ΜΕΡΟΣ Α
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΤΙΤΛΟΣ 1
ΤΜΗΜΑ I
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 222
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 222 έως 338) θεσπίζει κανόνες για τις διαδικασίες προγραµµατισµού και σύναψης
που πραγµατοποιούνται από αναθέτοντες φορείς για
συµβάσεις και διαγωνισµούς µελετών, ανεξαρτήτως της
εκτιµώµενης αξίας αυτών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στα επιµέρους άρθρα του παρόντος Βιβλίου.
2. Διαδικασία σύναψης σύµβασης κατά την έννοια του
παρόντος Βιβλίου, είναι η διαδικασία για την απόκτηση
έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών από οικονοµικούς φορείς που επιλέγονται από έναν ή περισσότερους αναθέτοντες φορείς, εφόσον τα εν λόγω έργα, προµήθειες ή
υπηρεσίες προορίζονται για την εκτέλεση µιας εκ των
δραστηριοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 228 έως
234.
3. Το παρόν Βιβλίο δεν θίγει το δικαίωµα ορισµού µε
διάταξη νόµου ή διοικητική πράξη, σύµφωνα µε το δίκαιο
της Ένωσης, υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέρο-

ντος, οργάνωσης και χρηµατοδότησης αυτών, σύµφωνα
µε τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, καθώς και
των ειδικών υποχρεώσεων, στις οποίες θα πρέπει να υπόκεινται κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία και ιδίως στην παρ. Β΄ του ν. 4152/2013
(Α΄ 107). Οµοίως, δεν θίγει την απόφαση των δηµόσιων
αρχών αν, πώς και σε ποιο βαθµό επιθυµούν να ασκούν
δηµόσιες λειτουργίες, οι ίδιες, σύµφωνα µε το άρθρο 14
της ΣΛΕΕ και το πρωτόκολλο αριθµ. 26.
4. Το παρόν Βιβλίο δεν θίγει τον τρόπο οργάνωσης
των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης.
5. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος Βιβλίου δεν περιλαµβάνει τις µη οικονοµικές υπηρεσίες γενικού συµφέροντος.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού,
κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος αναθέτοντος φορέα,
είναι δυνατή η παρέκκλιση από διατάξεις των άρθρων
279, 281, 302, 315 έως 317, 326 έως 333, καθώς και των
παρ. 4,5 και 6 του άρθρου 1. Στο αίτηµα του αναθέτοντος
φορέα περιλαµβάνονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αιτούµενη παρέκκλιση, λόγω της νοµικής φύσης του φορέα ή /και του αντικειµένου των συµβάσεων,
καθώς και οι προτεινόµενοι προς εφαρµογή κανόνες.
7. Οι διατάξεις των άρθρων 279, 281, 302, 315 έως
317, 326 έως 333, καθώς και των παρ. 4,5 και 6 του άρθρου 1 δεν εφαρµόζονται από τις εταιρείες του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ενέργειας, σύµφωνα µε τα άρθρα
228, 229 και 234.
Άρθρο 223
Αναθέτουσες αρχές
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222
έως 338) ως αναθέτουσες αρχές νοούνται το κράτος, οι
αρχές περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισµοί δηµοσίου δικαίου και οι ενώσεις µιας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου.
2. Ως «αρχές περιφερειακής αυτοδιοίκησης» νοούνται
όλες οι αρχές των διοικητικών µονάδων που απαριθµούνται ενδεικτικώς στα επίπεδα NUTS 1, και 2 και οι µικρότερες διοικητικές µονάδες, όπως αναφέρονται στον Κανονισµό (ΕΚ) 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου.
3. Ως αρχές «τοπικής αυτοδιοίκησης» νοούνται όλες
οι αρχές των διοικητικών µονάδων που εµπίπτουν στο επίπεδο NUTS 3, καθώς και µικρότερες διοικητικές µονάδες, όπως αναφέρονται στον Κανονισµό (ΕΚ) 1059/2003
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
4. Ως οργανισµοί δηµοσίου δικαίου νοούνται οργανισµοί που έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α) έχουν συσταθεί για το συγκεκριµένο σκοπό της κάλυψης αναγκών γενικού συµφέροντος που δεν έχουν
βιοµηχανικό ή εµπορικό χαρακτήρα·
β) έχουν νοµική προσωπικότητα· και
γ) χρηµατοδοτούνται, κατά το µεγαλύτερο µέρος, από
το κράτος, τις αρχές περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου· ή υπόκεινται σε διαχειριστική εποπτεία από τις αρχές ή τους
οργανισµούς αυτούς· ή έχουν διοικητικό, διευθυντικό ή
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εποπτικό συµβούλιο, του οποίου περισσότερα από τα µισά µέλη διορίζονται από το κράτος, τις αρχές περιφερειακής ή τοπικής αυτοδιοίκησης ή από άλλους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου.

Άρθρο 225
Μεικτές συµβάσεις που καλύπτουν
την ίδια δραστηριότητα
(άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 224
Αναθέτοντες φορείς
(άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Η παράγραφος 2 εφαρµόζεται σε µεικτές συµβάσεις
οι οποίες έχουν ως αντικείµενο διαφορετικά είδη συµβάσεων, το σύνολο των οποίων εµπίπτει στο παρόν Βιβλίο
(άρθρα 222 έως 338). Οι παράγραφοι 3 έως 5 εφαρµόζονται σε µεικτές συµβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείµενο συµβάσεις που εµπίπτουν στο παρόν Βιβλίο και συµβάσεις που διέπονται από άλλο νοµικό καθεστώς.
2. Οι συµβάσεις που έχουν ως αντικείµενο δύο ή περισσότερα είδη (έργα, υπηρεσίες ή προµήθειες) ανατίθενται, σύµφωνα µε τις διατάξεις που εφαρµόζονται στο
είδος της σύµβασης που χαρακτηρίζει το κύριο αντικείµενο της σχετικής σύµβασης.
Στην περίπτωση µεικτών συµβάσεων που αποτελούνται εν µέρει από υπηρεσίες κατά την έννοια της ενότητας 1 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ IV του παρόντος Βιβλίου και εν
µέρει από άλλες υπηρεσίες ή µεικτών συµβάσεων που αποτελούνται εν µέρει από υπηρεσίες και εν µέρει από αγαθά, το κύριο αντικείµενο καθορίζεται, σύµφωνα µε το
ποια από τις εκτιµώµενες αξίες των αντίστοιχων υπηρεσιών ή αγαθών είναι η υψηλότερη.
3. Όταν τα διαφορετικά µέρη µιας συγκεκριµένης σύµβασης είναι αντικειµενικά διαιρετά, εφαρµόζεται η παράγραφος 4. Όταν τα διάφορα µέρη µιας συγκεκριµένης
σύµβασης δεν είναι αντικειµενικά διαιρετά, εφαρµόζεται
η παράγραφος 5.
4. Σε περίπτωση συµβάσεων µε αντικείµενα που εµπίπτουν στον παρόν Βιβλίο και µε αντικείµενα που δεν εµπίπτουν σε αυτό, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να επιλέγουν την ανάθεση είτε χωριστών συµβάσεων για τα
επιµέρους µέρη είτε ενιαίας σύµβασης. Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν την ανάθεση χωριστών συµβάσεων για τα επιµέρους µέρη, η απόφαση για το εφαρµοστέο νοµικό καθεστώς καθεµίας από τις χωριστές αυτές
συµβάσεις λαµβάνεται βάσει των χαρακτηριστικών εκάστου µέρους.
Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν την ανάθεση
ενιαίας σύµβασης, οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου εφαρµόζονται, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο άρθρο
244, στην προκύπτουσα µεικτή σύµβαση, ανεξαρτήτως
της αξίας των µερών που διαφορετικά θα ενέπιπταν σε
άλλο νοµικό καθεστώς και ανεξαρτήτως του νοµικού καθεστώτος από το οποίο θα διέπονταν σε διαφορετική περίπτωση τα εν λόγω µέρη.
Στην περίπτωση µεικτών συµβάσεων που περιέχουν
στοιχεία συµβάσεων προµηθειών, έργων και υπηρεσιών
και συµβάσεων παραχώρησης, η µεικτή σύµβαση ανατίθεται υπό τον όρο ότι, υπολογιζόµενη, σύµφωνα µε το
άρθρο 236, η εκτιµώµενη αξία του µέρους της σύµβασης
που αποτελεί σύµβαση που εµπίπτει στο παρόν Βιβλίο
(άρθρα 222 έως 338) είναι ίση ή ανώτερη από το αντίστοιχο όριο που ορίζεται στο άρθρο 235.
5. Όταν τα διαφορετικά µέρη συγκεκριµένης σύµβασης δεν είναι αντικειµενικά διαιρετά, το νοµικό καθεστώς που διέπει τη σύµβαση καθορίζεται µε βάση το κύριο αντικείµενο της εν λόγω σύµβασης.

1. Για τους σκοπούς του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222
έως 338) αναθέτοντες φορείς είναι εκείνοι οι οποίοι:
α) είναι αναθέτουσες αρχές ή δηµόσιες επιχειρήσεις,
οι οποίες ασκούν µία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 228 έως 234·
β) αν δεν είναι αναθέτουσες αρχές ή δηµόσιες επιχειρήσεις, ασκούν, µεταξύ των δραστηριοτήτων τους, κάποια από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 228 έως 234 ή συνδυασµό τέτοιων δραστηριοτήτων
και λειτουργούν επί τη βάσει ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωµάτων τα οποία εκχωρεί αρµόδια αρχή της Ελλάδας.
2. Ως «δηµόσια επιχείρηση» νοείται κάθε επιχείρηση
στην οποία οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ασκούν,
άµεσα ή έµµεσα, δεσπόζουσα επιρροή λόγω κυριότητας,
χρηµατοδοτικής συµµετοχής ή των κανόνων που τη διέπουν. Η δεσπόζουσα επιρροή εκ µέρους των αναθετουσών αρχών τεκµαίρεται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις στις οποίες οι εν λόγω αρχές, άµεσα ή
έµµεσα:
α) κατέχουν την πλειοψηφία του εγγεγραµµένου κεφαλαίου της επιχείρησης ή
β) ελέγχουν την πλειοψηφία των ψήφων που συνδέονται µε τις µετοχές που εκδίδει η επιχείρηση ή
γ) µπορούν να διορίζουν περισσότερα από τα µισά µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
της επιχείρησης.
3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «ειδικά ή
αποκλειστικά δικαιώµατα» νοούνται τα δικαιώµατα που
εκχωρούνται από αρµόδια αρχή της Ελλάδας µέσω οιασδήποτε διάταξης νόµου ή διοικητικής πράξης που έχει
ως αποτέλεσµα να περιορίζει την άσκηση των δραστηριοτήτων οι οποίες ορίζονται στα άρθρα 228 έως 234 σε
έναν ή περισσότερους φορείς, και η οποία επηρεάζει ουσιωδώς την ικανότητα άλλων φορέων να ασκούν τέτοιου
είδους δραστηριότητα.
Τα δικαιώµατα που έχουν εκχωρηθεί µέσω διαδικασίας
στην οποία έχει διασφαλιστεί επαρκής δηµοσιότητα και
στην περίπτωση που η εκχώρηση των εν λόγω δικαιωµάτων βασίστηκε σε αντικειµενικά κριτήρια δεν συνιστούν
ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώµατα κατά την έννοια του
πρώτου εδαφίου.
Οι διαδικασίες αυτές περιλαµβάνουν:
α) διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων µε
προηγούµενη προκήρυξη διαγωνισµού, σύµφωνα µε το
Βιβλίο Ι (άρθρα 3 έως 221), το ν. 3978/2011, τις διατάξεις
µε τις οποίες εναρµονίζεται η νοµοθεσία στην Οδηγία
2014/23/ΕΕ ή το παρόν Βιβλίο (άρθρα 222 έως 338)·
β) διαδικασίες, σύµφωνα µε άλλες νοµοθετικές πράξεις της Ένωσης, που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα
II του Προσαρτήµατος Β΄, οι οποίες διασφαλίζουν ικανοποιητική εκ των προτέρων διαφάνεια για τη χορήγηση αδειών µε βάση αντικειµενικά κριτήρια.
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Άρθρο 226
Συµβάσεις που καλύπτουν πολλαπλές
δραστηριότητες
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Στην περίπτωση συµβάσεων που προορίζονται να
καλύψουν πολλαπλές δραστηριότητες, οι αναθέτοντες
φορείς µπορούν να επιλέγουν την ανάθεση χωριστών
συµβάσεων για κάθε δραστηριότητα ή την ανάθεση ενιαίας σύµβασης. Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν
την ανάθεση χωριστών συµβάσεων, η απόφαση για το
ποιο νοµικό καθεστώς εφαρµόζεται σε καθεµιά από τις
χωριστές αυτές συµβάσεις λαµβάνεται βάσει των χαρακτηριστικών κάθε επιµέρους δραστηριότητας.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 225, όταν οι αναθέτοντες φορείς αποφασίζουν να αναθέσουν ενιαία σύµβαση, ισχύουν οι παράγραφοι 2 και 3. Ωστόσο, όταν µία από τις σχετικές δραστηριότητες εµπίπτει στο άρθρο 346
ΣΛΕΕ ή στο ν. 3978/2011 (Α΄ 137), ισχύει το άρθρο 245.
Η επιλογή ανάµεσα στην ανάθεση ενιαίας σύµβασης ή
στην ανάθεση πολλών χωριστών συµβάσεων δεν µπορεί, ωστόσο, να αποφασισθεί µε σκοπό την εξαίρεση της
σύµβασης ή των συµβάσεων από το πεδίο εφαρµογής είτε του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) είτε, κατά
περίπτωση, του Βιβλίου Ι (άρθρα 3 έως 221).
2. Μια σύµβαση που προορίζεται να καλύψει πολλαπλές δραστηριότητες υπόκειται στους κανόνες που ισχύουν για την κύρια δραστηριότητα για την οποία προορίζεται.
3. Στην περίπτωση συµβάσεων για τις οποίες είναι αντικειµενικά αδύνατον να προσδιοριστεί η κύρια δραστηριότητα για την οποία προορίζεται, οι ισχύοντες κανόνες
καθορίζονται, σύµφωνα µε τα σηµεία α΄, β΄ και γ΄:
α) η σύµβαση ανατίθεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Βιβλίου Ι αν µία από τις δραστηριότητες για τις οποίες προορίζεται υπάγεται στο παρόν Βιβλίο και η άλλη
στο Βιβλίο Ι·
β) η σύµβαση ανατίθεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος Βιβλίου αν µία από τις δραστηριότητες για
τις οποίες προορίζεται υπάγεται στο παρόν Βιβλίο και η
άλλη στις διατάξεις µε τις οποίες εναρµονίζεται η νοµοθεσία στην Οδηγία 2014/23·
γ) η σύµβαση ανατίθεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος Βιβλίου αν µία από τις δραστηριότητες για
τις οποίες προορίζεται υπάγεται στο παρόν Βιβλίο και η
άλλη δεν υπάγεται ούτε στο παρόν Βιβλίο, ούτε στο Βιβλίο Ι, ούτε στις διατάξεις µε τις οποίες εναρµονίζεται η
νοµοθεσία στην Οδηγία 2014/23.
ΤΜΗΜΑ II
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 227
Κοινές διατάξεις
(άρθρο 7 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Για τους σκοπούς των άρθρων 228, 229 και 230, ο όρος «τροφοδότηση» περιλαµβάνει την παραγωγή, τη
χονδρική, καθώς και τη λιανική πώληση. Ωστόσο η παραγωγή φυσικού αερίου µε τη µορφή εξόρυξης υπόκειται
στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 234.

Άρθρο 228
Φυσικό αέριο και θερµότητα
(άρθρο 8 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Όσον αφορά στο φυσικό αέριο και στη θερµότητα,
οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338)
εφαρµόζονται στις ακόλουθες δραστηριότητες:
α) την παροχή ή λειτουργία σταθερών δικτύων που έχουν ως στόχο να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον
τοµέα της παραγωγής, της µεταφοράς ή της διανοµής
φυσικού αερίου ή θερµότητας·
β) την τροφοδότηση των δικτύων αυτών µε φυσικό αέριο ή θερµότητα.
2. Η τροφοδότηση από αναθέτοντα φορέα που δεν είναι αναθέτουσα αρχή µε φυσικό αέριο ή θερµότητα σταθερών δικτύων που παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό δεν
θεωρείται σχετική δραστηριότητα κατά την έννοια της
παραγράφου 1, όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) η παραγωγή φυσικού αερίου ή θερµότητας από τον
εν λόγω αναθέτοντα φορέα αποτελεί αναπόφευκτο αποτέλεσµα της άσκησης δραστηριότητας που δεν αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή στα άρθρα 229 έως 231·
β) η τροφοδότηση του δηµόσιου δικτύου αποβλέπει
µόνο στην οικονοµική εκµετάλλευση της παραγωγής αυτής και αντιστοιχεί το πολύ στο 20 % του κύκλου εργασιών του αναθέτοντος φορέα, µε βάση το µέσο όρο των
τριών τελευταίων ετών συµπεριλαµβανοµένου του τρέχοντος έτους.
Άρθρο 229
Ηλεκτρισµός
(άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/25)
1. Όσον αφορά στον ηλεκτρισµό, οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) εφαρµόζονται στις
ακόλουθες δραστηριότητες:
α) την παροχή ή λειτουργία σταθερών δικτύων που έχουν ως στόχο να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον
τοµέα της παραγωγής, της µεταφοράς ή της διανοµής ηλεκτρισµού,
β) την τροφοδότηση των εν λόγω δικτύων µε ηλεκτρισµό.
2. Η τροφοδότηση από αναθέτοντα φορέα που δεν είναι αναθέτουσα αρχή µε ηλεκτρισµό σταθερών δικτύων
που παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό δεν θεωρείται σχετική δραστηριότητα κατά την έννοια της παραγράφου 1, όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η παραγωγή ηλεκτρισµού από τον αναθέτοντα φορέα γίνεται διότι η κατανάλωσή του είναι αναγκαία για
την άσκηση δραστηριότητας που δεν αναφέρεται στην
παράγραφο 1 ή στα άρθρα 228, 230 και 231·
β) η τροφοδότηση του δηµόσιου δικτύου εξαρτάται µόνον από την ιδία κατανάλωση του αναθέτοντος φορέα
και δεν υπερβαίνει το 30% της συνολικής παραγωγής ενέργειας του εν λόγω αναθέτοντος φορέα, µε βάση το
µέσο όρο των τριών τελευταίων ετών συµπεριλαµβανοµένου του τρέχοντος έτους.
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Άρθρο 230
Ύδωρ
(άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 232
Λιµένες και αερολιµένες
(άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Όσον αφορά στο νερό, οι διατάξεις του παρόντος
Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) εφαρµόζονται στις ακόλουθες δραστηριότητες:
α) την παροχή ή λειτουργία σταθερών δικτύων που έχουν ως στόχο να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον
τοµέα της παραγωγής, της µεταφοράς ή της διανοµής
πόσιµου ύδατος·
β) την τροφοδότηση των εν λόγω δικτύων µε πόσιµο
ύδωρ.
2. Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου εφαρµόζονται επίσης στις συµβάσεις που ανατίθενται ή στους διαγωνισµούς µελετών που διοργανώνονται από αναθέτοντες
φορείς οι οποίοι ασκούν δραστηριότητα οριζόµενη στην
παράγραφο 1, και που συνδέονται µε ένα από τα ακόλουθα:
α) έργα υδραυλικής µηχανικής, άρδευσης ή αποστράγγισης, εφόσον ο όγκος του ύδατος που προορίζεται για
την τροφοδότηση µε πόσιµο ύδωρ υπερβαίνει το 20%
του συνολικού όγκου ύδατος που παράγεται από τέτοια
έργα ή εγκαταστάσεις άρδευσης ή αποστράγγισης·
β) την αποχέτευση ή την επεξεργασία λυµάτων.
3. Η τροφοδότηση από αναθέτοντα φορέα που δεν είναι αναθέτουσα αρχή µε πόσιµο ύδωρ σταθερών δικτύων
που προορίζονται να παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό δεν
θεωρείται σχετική δραστηριότητα κατά την έννοια της
παραγράφου 1, όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) η παραγωγή πόσιµου ύδατος από τον αναθέτοντα
φορέα γίνεται διότι η κατανάλωσή του είναι αναγκαία
για την άσκηση δραστηριότητας που δεν αναφέρεται
στα άρθρα 228 έως 231·
β) η τροφοδότηση του δηµόσιου δικτύου εξαρτάται µόνον από την ίδια κατανάλωση του αναθέτοντος φορέα
και δεν υπερβαίνει το 30% της συνολικής παραγωγής
πόσιµου ύδατος του εν λόγω φορέα, µε βάση το µέσο όρο των τριών προηγουµένων ετών συµπεριλαµβανοµένου του τρέχοντος έτους.

Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως
338) εφαρµόζονται στις δραστηριότητες που αφορούν
την εκµετάλλευση µιας γεωγραφικής περιοχής µε σκοπό
τη διάθεση αερολιµένων, θαλάσσιων λιµένων ή λιµένων
εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή άλλων τερµατικών σταθµών
σε φορείς που πραγµατοποιούν αεροπορικές, θαλάσσιες
ή εσωτερικές πλωτές µεταφορές.

Άρθρο 231
Υπηρεσίες µεταφορών
(άρθρο 11 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως
338) εφαρµόζονται στις δραστηριότητες που αποσκοπούν στην παροχή ή τη λειτουργία δικτύων που παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό στους τοµείς των µεταφορών
µε σιδηρόδροµο, αυτόµατα συστήµατα, τραµ, τρόλεϊ,
λεωφορεία ή καλώδιο.
Όσον αφορά τις υπηρεσίες µεταφορών, θεωρείται ότι
υφίσταται δίκτυο όταν η υπηρεσία παρέχεται µε όρους
που ορίζονται από την αρµόδια εποπτική αρχή, όπως όροι που αφορούν τα δροµολόγια, τη διαθέσιµη µεταφορική ικανότητα ή τη συχνότητα παροχής της υπηρεσίας.
2. Το παρόν Βιβλίο δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις υπηρεσιών για την παροχή δηµόσιων επιβατικών µεταφορικών υπηρεσιών µε σιδηρόδροµο ή µετρό, η ανάθεση
των οποίων διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισµού
(ΕΚ) 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου.

Άρθρο 233
Ταχυδροµικές υπηρεσίες
(άρθρο 13 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως
338) εφαρµόζονται στις δραστηριότητες που αποσκοπούν στην παροχή:
α) ταχυδροµικών υπηρεσιών·
β) άλλων υπηρεσιών πλην των ταχυδροµικών, εφόσον
οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από φορέα ο οποίος παρέχει επίσης ταχυδροµικές υπηρεσίες κατά την έννοια
της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 και εφόσον δεν
πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφος 1του άρθρου 251 όσον αφορά στις υπηρεσίες
που περιλαµβάνονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και µε την
επιφύλαξη της Οδηγίας 97/67 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όπως ενσωµατώθηκε µε το
ν. 2668/1998 (Α΄ 282), ως ισχύει, νοούνται ως:
α) «ταχυδροµικό αντικείµενο»: αντικείµενο µε συγκεκριµένο παραλήπτη, αποστελλόµενο υπό την τελική του
µορφή, ανεξάρτητα από το βάρος του· πέραν των αντικειµένων αλληλογραφίας τα αντικείµενα αυτά περιλαµβάνουν π.χ. βιβλία, καταλόγους, εφηµερίδες, περιοδικά
και ταχυδροµικά δέµατα που περιέχουν αντικείµενα µε ή
χωρίς εµπορική αξία, ανεξάρτητα από το βάρος τους·
β) «ταχυδροµικές υπηρεσίες»: υπηρεσίες που συνίστανται στη συλλογή, διαλογή, µεταφορά και παράδοση
ταχυδροµικών αντικειµένων. Σε αυτές περιλαµβάνονται
τόσο οι υπηρεσίες που εµπίπτουν όσο και αυτές που δεν
εµπίπτουν στο αντικείµενο της καθολικής υπηρεσίες που
ορίζεται, σύµφωνα µε την Οδηγία 97/67/ΕΚ, όπως ενσωµατώθηκε µε το ν. 2668/2998, ως ισχύει·
γ) «άλλες υπηρεσίες πλην των ταχυδροµικών»: υπηρεσίες παρεχόµενες στους εξής τοµείς:
αα) υπηρεσίες διαχείρισης της αλληλογραφίας (τόσο
προγενέστερης όσο και µεταγενέστερης της αποστολής, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών mailroom
management services),
ββ) υπηρεσίες συνδεόµενες µε ταχυδροµικά αντικείµενα που δεν περιλαµβάνονται στο στοιχείο α΄, όπως το
ταχυδροµείο χωρίς συγκεκριµένο παραλήπτη.
Άρθρο 234
Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου
και αναζήτηση ή εξόρυξη άνθρακα
και άλλων στερεών καυσίµων
(άρθρο 14 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως
338) εφαρµόζονται στις δραστηριότητες εκµετάλλευσης
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µιας γεωγραφικής περιοχής µε σκοπό:
α) την εξόρυξη πετρελαίου ή φυσικού αερίου,
β) την αναζήτηση ή εξόρυξη άνθρακα ή άλλων στερεών καυσίµων.
ΤΜΗΜΑ III
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ
Άρθρο 235
Κατώτατα όρια
(άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Ως κατώτατα όρια, σε συνάρτηση προς την εκτιµώµενη αξία της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, ορίζονται τα ακόλουθα:
α) 418.000 ευρώ για τις συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών, καθώς και για τους διαγωνισµούς µελετών,
β) 5.225.000 ευρώ για τις συµβάσεις έργων,
γ) 1.000.000 ευρώ για συµβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες που περιέχονται στον κατάλογο του Παραρτήµατος XVII του Προσαρτήµατος Β΄.
Τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στις ως άνω περίπτώσεις α΄ και β΄ ισχύουν, εφόσον δεν έχουν αναθεωρηθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 17 της Οδηγίας 2014/
25/ΕΕ.
Άρθρο 236
Μέθοδοι υπολογισµού της εκτιµώµενης
αξίας των συµβάσεων
(άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Ο υπολογισµός της εκτιµώµενης αξίας µιας σύµβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, χωρίς ΦΠΑ,
όπως εκτιµάται από τον αναθέτοντα φορέα, συµπεριλαµβανοµένου κάθε τυχόν δικαιώµατος προαίρεσης ή
τυχόν παρατάσεων της σύµβασης, όπως αυτά προβλέπονται ρητά στα έγγραφα της σύµβασης.
Αν ο αναθέτων φορέας προβλέπει απονοµή βραβείων
ή καταβολή χρηµατικών ποσών για τους υποψήφιους ή
προσφέροντες, λαµβάνει υπόψη του τα ποσά αυτά κατά
τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης.
2. Όταν ο αναθέτων φορέας αποτελείται από χωριστές επιχειρησιακές µονάδες, λαµβάνεται υπόψη η συνολική εκτιµώµενη αξία για όλες τις χωριστές επιχειρησιακές µονάδες.
Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, αν µία χωριστή
επιχειρησιακή µονάδα είναι ανεξαρτήτως υπεύθυνη για
τις διαδικασίες ανάθεσης των συµβάσεων της ίδιας ή ορισµένων κατηγοριών αυτών, η αξία των συµβάσεων
µπορεί να υπολογίζεται στο επίπεδο της συγκεκριµένης
µονάδας.
3. Η επιλογή της χρησιµοποιούµενης µεθόδου για τον
υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας µιας σύµβασης δεν
γίνεται µε σκοπό την αποφυγή της εφαρµογής οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος νόµου. Η σύµβαση δεν
κατατέµνεται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η εφαρµογή οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος νόµου, εκτός αν δικαιολογείται από αντικειµενικούς λόγους.
4. Η εκτιµωµένη αξία ισχύει τη στιγµή της αποστολής
της προκήρυξης διαγωνισµού ή, στις περιπτώσεις που
δεν προβλέπεται τέτοια προκήρυξη, τη στιγµή που ο α-

ναθέτων φορέας εκκινεί τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης, για παράδειγµα, ερχόµενος σε επαφή µε οικονοµικούς φορείς για τους σκοπούς σύναψης σύµβασης, όπου ενδείκνυται κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο
άρθρο 290.
5. Όσον αφορά στις συµφωνίες-πλαίσιο και τα δυναµικά συστήµατα αγορών, η αξία που πρέπει να λαµβάνεται
υπόψη είναι η µέγιστη εκτιµώµενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, του
συνόλου των συµβάσεων που προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια της συµφωνίας-πλαίσιο ή του δυναµικού
συστήµατος αγορών.
6. Στην περίπτωση συµπράξεων καινοτοµίας, η αξία
που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη είναι η µέγιστη εκτιµώµενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, των δραστηριοτήτων έρευνας και
ανάπτυξης που θα λάβουν χώρα σε όλα τα στάδια της
προβλεπόµενης σύµπραξης, καθώς και των αγαθών, των
υπηρεσιών ή των έργων που θα αναπτυχθούν και θα παρασχεθούν µετά τη λήξη της προβλεπόµενης σύµπραξης.
7. Για τους σκοπούς του άρθρου 235, οι αναθέτοντες
φορείς περιλαµβάνουν στην εκτιµώµενη αξία µιας σύµβασης έργων το κόστος των έργων, καθώς και τη συνολική εκτιµώµενη αξία τυχόν αγαθών ή υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του αναδόχου από τους αναθέτοντες φορείς, εφόσον είναι αναγκαία για την εκτέλεση
των έργων.
8. Όταν προτεινόµενο έργο ή προτεινόµενη παροχή υπηρεσιών µπορεί να οδηγήσει σε ανάθεση συµβάσεων υπό τη µορφή χωριστών τµηµάτων, λαµβάνεται υπόψη η
συνολική εκτιµώµενη αξία όλων αυτών των τµηµάτων.
Όταν η συνολική αξία των τµηµάτων ισούται ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 235,
το παρόν Βιβλίο (άρθρα 222 έως 338) εφαρµόζεται στην
ανάθεση κάθε τµήµατος.
9. Όταν ένα σχέδιο αγοράς για την απόκτηση οµοιογενών αγαθών µπορεί να οδηγήσει στην ανάθεση συµβάσεων υπό τη µορφή χωριστών τµηµάτων, λαµβάνεται υπ'
όψιν, για την εφαρµογή των σηµείων β΄ και γ΄ του άρθρου 235, η συνολική εκτιµώµενη αξία όλων των τµηµάτων.
Όταν η συνολική αξία των τµηµάτων ισούται µε ή υπερβαίνει την αξία που προβλέπεται στο άρθρο 235, το
παρόν Βιβλίο εφαρµόζεται στην ανάθεση κάθε επιµέρους τµήµατος.
10. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 8 και 9, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να αναθέτουν συµβάσεις για
µεµονωµένα τµήµατα κατά τις διατάξεις του παρόντος
Βιβλίου, λαµβάνοντας υπ’ όψιν την εκτιµώµενη αξία µόνο του τµήµατος, εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ είναι µικρότερη από ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000) για προµήθειες ή υπηρεσίες ή από ένα εκατοµµύριο Ευρώ (1.000.000)
για έργα, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία των
τµηµάτων που ανατίθενται µε αυτόν τον τρόπο δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των τµηµάτων στα οποία έχει διαιρεθεί το προτεινόµενο έργο, η
προτεινόµενη αγορά παρεµφερών αγαθών ή η προτεινόµενη παροχή υπηρεσιών.
11. Όταν πρόκειται για συµβάσεις προµηθειών ή υπηρεσιών που έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή που προβλέπεται να ανανεωθούν µέσα σε συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα, λαµβάνεται ως βάση για τον υπολογισµό της
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης:
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α) είτε η συνολική πραγµατική αξία των διαδοχικών
συµβάσεων ιδίου τύπου οι οποίες συνήφθησαν κατά το
προηγούµενο δωδεκάµηνο ή κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος, αναπροσαρµοσµένη, ει δυνατόν, προκειµένου να ληφθούν υπόψη ενδεχόµενες µεταβολές ως
προς την ποσότητα ή την αξία τους κατά τους δώδεκα
µήνες που έπονται της αρχικής σύµβασης·
β) είτε η συνολική εκτιµώµενη αξία των διαδοχικών
συµβάσεων που συνήφθησαν κατά το δωδεκάµηνο που
έπεται της πρώτης παράδοσης ή κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους, εφόσον αυτό υπερβαίνει τους δώδεκα
µήνες.
12. Όσον αφορά τις συµβάσεις προµηθειών που αφορούν χρηµατοδοτική µίσθωση, µίσθωση ή µίσθωση-αγορά προϊόντων, ως βάση για τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης λαµβάνεται:
α) στην περίπτωση συµβάσεων ορισµένου χρόνου, εφόσον η διάρκειά τους είναι ίση ή µικρότερη από δώδεκα
µήνες, η συνολική εκτιµώµενη αξία για τη διάρκεια της
σύµβασης ή, εφόσον η διάρκεια της σύµβασης είναι µεγαλύτερη από δώδεκα µήνες, η συνολική αξία της σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένης της εκτιµώµενης υπολειπόµενης αξίας·
β) για τις συµβάσεις αορίστου χρόνου ή τις συµβάσεις
των οποίων η διάρκεια δεν µπορεί να προσδιοριστεί, η
µηνιαία αξία πολλαπλασιαζόµενη επί 48.
13. Όσον αφορά τις συµβάσεις υπηρεσιών, ο υπολογισµός της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης βασίζεται,
κατά περίπτωση, στα εξής:
α) ασφαλιστικές υπηρεσίες: το καταβλητέο ασφάλιστρο και άλλοι τρόποι αµοιβής·
β) τραπεζικές και άλλες χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες: οι αµοιβές, οι καταβλητέες προµήθειες, οι τόκοι και
άλλοι τρόποι αµοιβής·
γ) συµβάσεις µελετών: οι αµοιβές, οι καταβλητέες
προµήθειες και άλλοι τρόποι αµοιβής.
14. Όσον αφορά στις συµβάσεις υπηρεσιών στις οποίες δεν αναφέρεται συνολική τιµή, ως βάση υπολογισµού
της εκτιµώµενης αξίας των συµβάσεων λαµβάνεται:
α) στην περίπτωση συµβάσεων ορισµένου χρόνου και
εφόσον η διάρκειά τους είναι ίση ή µικρότερη από 48 µήνες: η συνολική αξία για όλη τη διάρκειά τους·
β) στην περίπτωση συµβάσεων αορίστου χρόνου ή
διάρκειας µεγαλύτερης των 48 µηνών: η µηνιαία αξία
πολλαπλασιαζόµενη επί 48.
ΤΜΗΜΑ IV
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ
Άρθρο 237
Συµβάσεις που ανατίθενται µε σκοπό
τη µεταπώληση ή τη µίσθωση σε τρίτους
(άρθρο 18 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως
338) δεν εφαρµόζονται στις συµβάσεις που ανατίθενται
µε σκοπό τη µεταπώληση ή τη µίσθωση σε τρίτους, όταν
ο αναθέτων φορέας δεν απολαύει κανενός ειδικού ή αποκλειστικού δικαιώµατος πώλησης ή µίσθωσης του αντικειµένου αυτών των συµβάσεων και όταν άλλοι φο-

ρείς δικαιούνται να προβαίνουν ελεύθερα στην εν λόγω
πώληση ή µίσθωση µε τους ίδιους όρους που ισχύουν για
τον αναθέτοντα φορέα.
2. Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην Επιτροπή,
εφόσον τους ζητηθεί όλες τις κατηγορίες προϊόντων ή
δραστηριοτήτων που θεωρούν ότι εξαιρούνται δυνάµει
της παραγράφου 1.
Άρθρο 238
Συµβάσεις και διαγωνισµοί µελετών που ανατίθενται ή
διοργανώνονται µε σκοπούς άλλους από την άσκηση
µιας από τις οριζόµενες στα άρθρα 228 - 234
δραστηριότητες ή για την άσκηση
µιας τέτοιας δραστηριότητας σε τρίτη χώρα
(άρθρο 19 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως
338) δεν εφαρµόζονται στις συµβάσεις που αναθέτουν
και στους διαγωνισµούς µελετών που διοργανώνουν οι
αναθέτοντες φορείς µε άλλους σκοπούς από την άσκηση των δραστηριοτήτων που ορίζονται στα άρθρα 228 έως 234 ή για την άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων σε
τρίτη χώρα, υπό συνθήκες που δεν προϋποθέτουν την υλική εκµετάλλευση δικτύου ή γεωγραφικής περιοχής
στο εσωτερικό της Ένωσης, ούτε εφαρµόζεται σε διαγωνισµούς µελετών που διοργανώνονται για τέτοιου είδους σκοπούς.
2. Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην Επιτροπή,
εφόσον τους ζητηθεί, οποιαδήποτε δραστηριότητα θεωρούν ότι εξαιρείται δυνάµει της παραγράφου 1.
Άρθρο 239
Συµβάσεις που ανατίθενται και διαγωνισµοί µελετών
που διοργανώνονται δυνάµει διεθνών κανόνων
(άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 222 έως 338) δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις και στους διαγωνισµούς µελετών
που ο αναθέτων φορέας υποχρεούται να αναθέσει ή να
διοργανώσει, σύµφωνα µε διαδικασίες σύναψης συµβάσεων διαφορετικές από εκείνες του παρόντος και οι οποίες έχουν θεσπιστεί µε έναν από τους ακολουθους
τρόπους:
α) νοµικό µέσο που δηµιουργεί διεθνείς νοµικές υποχρεώσεις, όπως διεθνή συµφωνία που συνάπτεται, σύµφωνα µε τις Συνθήκες µεταξύ κράτους - µέλους και µιας
ή περισσότερων τρίτων χωρών ή υποδιαιρέσεών τους
και καλύπτει έργα, αγαθά ή υπηρεσίες που προορίζονται
για την από κοινού εκτέλεση ή εκµετάλλευση ενός σχεδίου από τα συµβαλλόµενα µέρη της,
β) διεθνή οργανισµό.
Το Υπουργείο Εξωτερικών κοινοποιεί στην Επιτροπή
και στην Αρχή όλα τα νοµικά µέσα που προβλέπονται
στην περίπτ. (α) του πρώτου εδαφίου. Οι αρµόδιοι φορείς και όργανα υποχρεούται να παρέχουν οποιαδήποτε
πληροφορία ζητείται από το Υπουργείο Εξωτερικών και
είναι αναγκαία για την κοινοποίηση του προηγούµενου
εδαφίου.
2. Το παρόν Βιβλίο δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις
και τους διαγωνισµούς µελετών που αναθέτει ή διοργανώνει ο αναθέτων φορέας, σύµφωνα µε τους κανόνες
διαδικασιών σύναψης συµβάσεων που θεσπίζονται από
διεθνή οργανισµό ή διεθνές χρηµατοδοτικό ίδρυµα, όταν
οι σχετικές συµβάσεις ή οι σχετικοί διαγωνισµοί µελε-
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τών χρηµατοδοτούνται πλήρως από τον εν λόγω οργανισµό ή ίδρυµα. Στην περίπτωση συµβάσεων και διαγωνισµών µελετών που συγχρηµατοδοτούνται ως επί το
πλείστον από διεθνή οργανισµό ή διεθνές χρηµατοδοτικό ίδρυµα, οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν επί των εφαρµοστέων διαδικασιών σύναψης.
3. Το άρθρο 246 εφαρµόζεται στις συµβάσεις και τους
διαγωνισµούς µελετών που αφορούν θέµατα άµυνας ή
ασφάλειας και ανατίθενται ή διοργανώνονται, σύµφωνα
µε διεθνείς κανόνες. Οι παράγραφος 1και 2 δεν εφαρµόζονται επί των ανωτέρω συµβάσεων και διαγωνισµών
µελετών.
Άρθρο 240
Ειδικές εξαιρέσεις για συµβάσεις υπηρεσιών
(άρθρο 21 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 222 έως 338) δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις υπηρεσιών οι οποίες:
α) έχουν ως αντικείµενο την αγορά ή µίσθωση, µε οποιουσδήποτε χρηµατοδοτικούς όρους, γης, υφισταµένων κτισµάτων ή άλλων ακινήτων ή αφορούν δικαιώµατα
επ’ αυτών·
β) έχουν ως αντικείµενο υπηρεσίες διαιτησίας και συµβιβασµού,
γ) αφορούν οποιεσδήποτε από τις κατωτέρω νοµικές
υπηρεσίες,
αα) νοµική εκπροσώπηση πελάτη από δικηγόρο κατά
την έννοια του άρθρου 2 του π.δ. 258/1987 σε:
— διαιτησία ή συµβιβασµό που διεξάγεται σε κράτος µέλος, τρίτη χώρα ή ενώπιον διεθνούς οργάνου διαιτησίας ή συµβιβασµού· ή
— δικαστικές διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων, δικαιοδοτικών οργάνων ή δηµοσίων αρχών κράτους - µέλους
ή τρίτης χώρας ή ενώπιον διεθνών δικαστηρίων, δικαιοδοτικών ή θεσµικών οργάνων·
ββ) νοµικές συµβουλές που παρέχονται για την προετοιµασία οιασδήποτε από τις διαδικασίες που αναφέρονται στο σηµείο i του παρόντος σηµείου ή αν υπάρχει απτή ένδειξη και σηµαντική πιθανότητα το ζήτηµα που αφορούν οι συµβουλές να αποτελέσει αντικείµενο τέτοιων διαδικασιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι συµβουλές
παρέχονται από δικηγόρο, κατά την έννοια του άρθρου 2
του π.δ. 258/1987.
γγ) υπηρεσίες πιστοποίησης και εξακρίβωσης της γνησιότητας εγγράφων που πρέπει να παρέχονται από συµβολαιογράφους·
δδ) νοµικές υπηρεσίες που παρέχονται από διαχειριστές περιουσίας τρίτου ή διορισµένους επιτρόπους ή άλλες νοµικές υπηρεσίες των οποίων οι πάροχοι διορίζονται από δικαστήριο ή δικαιοδοτικό όργανο στο οικείο
κράτος - µέλος ή διορίζονται εκ του νόµου για την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων υπό την εποπτεία τέτοιων δικαστηρίων ή δικαιοδοτικών οργάνων·
εε) λοιπές νοµικές υπηρεσίες, οι οποίες στο σχετικό
κράτος - µέλος συνδέονται, έστω και περιστασιακά, µε
την άσκηση δηµόσιας εξουσίας·
δ) χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες σχετικές µε την έκδοση, την πώληση, την αγορά ή τη µεταβίβαση τίτλων ή
άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων, κατά την έννοια του
ν. 3606/2007 (Α΄ 195), καθώς και συναλλαγές που εκτελούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας·

ε) δάνεια είτε συνδέονται είτε όχι µε την έκδοση, την
πώληση, την αγορά ή τη µεταβίβαση τίτλων ή άλλων
χρηµατοπιστωτικών µέσων,
στ) συµβάσεις εργασίας·
ζ) δηµόσιες επιβατικές σιδηροδροµικές µεταφορές ή
µεταφορές µε το µετρό·
η) υπηρεσίες πολιτικής άµυνας, πολιτικής προστασίας
και πρόληψης κινδύνων που παρέχονται από µη κερδοσκοπικές οργανώσεις ή ενώσεις και εµπίπτουν στους ακόλουθους κωδικούς του CPV: 75250000-3, 75251000-0,
75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7,
752220008, 98113100-9 και 85143000-3 πλην των υπηρεσιών ασθενοφόρων για τη µεταφορά ασθενών·
θ) συµβάσεις που αφορούν τον χρόνο µετάδοσης ή
την παροχή προγράµµατος που ανατίθενται σε παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών ή ραδιοφωνικών µέσων.
Για τους σκοπούς της παρούσας περίπτωσης, ο όρος
«πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων» έχει την
ίδια έννοια µε εκείνη των περιπτώσεων α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του π.δ. 109/2010.
Το «πρόγραµµα» έχει την ίδια έννοια µε εκείνη της περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του π.δ.
109/2010, αλλά περιλαµβάνει επίσης ραδιοφωνικά προγράµµατα και υλικό ραδιοφωνικών προγραµµάτων. Επίσης, για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, το «υλικό προγραµµάτων» έχει την ίδια έννοια µε το «πρόγραµµα».
Άρθρο 241
Συµβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται
βάσει αποκλειστικού δικαιώµατος
(άρθρο 22 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως
338) δεν εφαρµόζονται σε συµβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται σε έναν φορέα ο οποίος είναι ο ίδιος αναθέτουσα αρχή ή σε µια οµάδα αναθετουσών αρχών βάσει
αποκλειστικού δικαιώµατος που τους παρέχεται δυνάµει
διατάξεων νόµου ή δηµοσιευµένων διοικητικών πράξεων, εφόσον οι διατάξεις αυτές συµβιβάζονται µε τη
ΣΛΕΕ.
Ενότητα 2
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ
Άρθρο 242
Συµβάσεις που συνάπτονται από ορισµένους
αναθέτοντες φορείς για την αγορά ύδατος και για την
προµήθεια ενέργειας ή καυσίµων που προορίζονται για
την παραγωγή ενέργειας
(άρθρο 23 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 222 έως 338) δεν εφαρµόζεται:
α) στις συµβάσεις για την αγορά ύδατος, εφόσον ανατίθενται από αναθέτοντες φορείς οι οποίοι ασκούν µία ή
και τις δύο δραστηριότητες που σχετίζονται µε το πόσιµο ύδωρ και ορίζονται στην παράγραφος 1του άρθρου
230 ·
β) στις συµβάσεις οι οποίες ανατίθενται από αναθέτοντες φορείς που δραστηριοποιούνται οι ίδιοι στον τοµέα
της ενέργειας µέσω της άσκησης µιας δραστηριότητας

149
που αναφέρεται στην παράγραφος 1του άρθρου 228,
στην παράγραφο 1 του άρθρου 229 ή στο άρθρο 234 και
αφορούν στην τροφοδότηση:
αα) µε ενέργεια,
ββ) µε καύσιµα που προορίζονται για την παραγωγή ενέργειας.
ΤΜΗΜΑ V
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Άρθρο 243
Άµυνα και ασφάλεια
(άρθρο 24 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως
338) εφαρµόζονται στην ανάθεση συµβάσεων και σε διαγωνισµούς µελετών που διοργανώνονται στους τοµείς
της άµυνας και της ασφάλειας, εξαιρουµένων των κάτωθι συµβάσεων:
α) συµβάσεων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
του µέρους δεύτερου του ν. 3978/2011·
β) συµβάσεων στις οποίες δεν εφαρµόζεται το µέρος
δεύτερο του ν. 3978/2011, σύµφωνα µε τα άρθρα 17 και
24 του εν λόγω νόµου.
2. Το παρόν Βιβλίο δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις
και τους διαγωνισµούς µελετών που δεν εξαιρούνται για
άλλο λόγο δυνάµει της παραγράφου 1, στο µέτρο που η
προστασία των ουσιωδών συµφερόντων ασφαλείας της
χώρας δεν µπορεί να διασφαλιστεί µε λιγότερο δραστικά µέτρα, όπως, µε την επιβολή απαιτήσεων για την προστασία του εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών
που ο αναθέτων φορέας καθιστά διαθέσιµες σε µία διαδικασία ανάθεσης σύµβασης, κατά τα προβλεπόµενα στο
παρόν Βιβλίο.
Επιπλέον και, σύµφωνα µε την περίπτ. (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 346 της ΣΛΕΕ, το παρόν Βιβλίο
δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις και στους διαγωνισµούς µελετών που δεν εξαιρούνται για άλλο λόγο δυνάµει της παραγράφου 1, στο µέτρο που η εφαρµογή
του παρόντος Βιβλίου θα υποχρέωνε τη χώρα να παράσχει πληροφορίες τη δηµοσιοποίηση των οποίων θεωρεί
αντίθετη µε τα ουσιώδη συµφέροντα ασφαλείας του.
3. Όταν η διαδικασία σύναψης και η εκτέλεση της σύµβασης ή του διαγωνισµού µελετών κηρύσσεται απόρρητη ή πρέπει να συνοδεύεται από ειδικά µέτρα ασφαλείας, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις εθνικής νοµοθεσίας, ιδίως δε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3978/2011 (Α΄ 137) και της απόφασης µε
αρ. 838/39/461322/14.08.2008 του Υπουργού Εσωτερικών (Β΄ 1632), το παρόν Βιβλίο δεν εφαρµόζεται, υπό
την προϋπόθεση ότι ο αναθέτων φορέας κρίνει ότι τα εν
λόγω ουσιώδη συµφέροντα δεν µπορούν να διασφαλιστούν µε λιγότερο παρεµβατικά µέτρα, όπως εκείνα που
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2.

Άρθρο 244
Μεικτές συµβάσεις που καλύπτουν την ίδια δραστηριότητα και αφορούν την άµυνα ή την ασφάλεια
(άρθρο 25 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται στις µεικτές συµβάσεις που έχουν αντικείµενο σύµβαση η οποία εµπίπτει
στο παρόν Βιβλίο (άρθρα 222 έως 338), καθώς και σύµβαση η οποία εµπίπτει στο άρθρο 346 ΣΛΕΕ ή το ν. 3978/
2011.
2. Όταν τα διαφορετικά µέρη µιας συγκεκριµένης σύµβασης µπορούν να διαχωρισθούν αντικειµενικά, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να αναθέσουν είτε χωριστές
συµβάσεις για τα χωριστά µέρη είτε µία ενιαία σύµβαση.
Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν να αναθέσουν
χωριστές συµβάσεις για χωριστά µέρη, η απόφαση για
το εφαρµοστέο νοµικό καθεστώς καθεµιάς από τις χωριστές αυτές συµβάσεις λαµβάνεται βάσει των χαρακτηριστικών εκάστου τµήµατος. Όταν οι αναθέτοντες φορείς
επιλέγουν να αναθέσουν µία ενιαία σύµβαση, ισχύουν τα
ακόλουθα κριτήρια για τον καθορισµό του εφαρµοστέου
νοµικού καθεστώτος:
α) όταν µέρος µιας συγκεκριµένης σύµβασης διέπεται
από το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ, η σύµβαση µπορεί να ανατίθεται χωρίς εφαρµογή του παρόντος Βιβλίου, υπό την
προϋπόθεση ότι η ανάθεση ενιαίας σύµβασης δικαιολογείται από αντικειµενικούς λόγους,
β) όταν µέρος µιας συγκεκριµένης σύµβασης διέπεται
από το ν. 3978/2011, η σύµβαση µπορεί να ανατίθεται,
σύµφωνα µε το ν. 3978/2011, υπό την προϋπόθεση ότι η
ανάθεση ενιαίας σύµβασης βασίζεται σε αντικειµενικούς
λόγους. Το παρόν εδάφιο δεν επηρεάζει τα κατώτατα όρια και τις εξαιρέσεις τις οποίες προβλέπει ο ν.
3978/2011. Η απόφαση για την ανάθεση µίας ενιαίας
σύµβασης, ωστόσο, δε λαµβάνεται µε σκοπό την εξαίρεση των συµβάσεων από την εφαρµογή του παρόντος Βιβλίου ή του ν. 3978/2011.
3. Η περίπτ. (α) του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2
εφαρµόζεται στις µεικτές συµβάσεις για τις οποίες θα
µπορούσαν άλλως να ισχύουν οι περιπτ. (α) και (β) του
προαναφερθέντος εδαφίου.
4. Όταν τα διαφορετικά µέρη µιας συγκεκριµένης σύµβασης είναι αντικειµενικά αδύνατον να διαχωριστούν, η
σύµβαση µπορεί να ανατίθεται χωρίς να εφαρµόζεται το
παρόν Βιβλίο, όταν περιλαµβάνει στοιχεία στα οποία εφαρµόζεται το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ· διαφορετικά, µπορεί να ανατίθεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3978/
2011.
Άρθρο 245
Συµβάσεις που καλύπτουν πολλαπλές
δραστηριότητες και αφορούν την άµυνα και την
ασφάλεια (άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Στην περίπτωση συµβάσεων που προορίζονται να
καλύψουν πολλαπλές δραστηριότητες, οι αναθέτοντες
φορείς µπορούν να επιλέγουν την ανάθεση χωριστών
συµβάσεων για κάθε επιµέρους δραστηριότητα ή την ανάθεση ενιαίας σύµβασης. Όταν οι αναθέτοντες φορείς
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επιλέγουν την ανάθεση χωριστών συµβάσεων για τα επιµέρους µέρη, η απόφαση για το ποιο νοµικό καθεστώς εφαρµόζεται σε καθεµιά από τις χωριστές αυτές συµβάσεις λαµβάνεται βάσει των χαρακτηριστικών κάθε συγκεκριµένης δραστηριότητας.
Όταν οι αναθέτοντες φορείς αποφασίζουν να αναθέσουν ενιαία σύµβαση, ισχύει η παράγραφος 2. Η επιλογή
ανάµεσα στην ανάθεση ενιαίας σύµβασης και στην ανάθεση πολλών χωριστών συµβάσεων δεν πρέπει να γίνεται µε σκοπό την εξαίρεση της σύµβασης ή των συµβάσεων από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος Βιβλίου
(άρθρα 222 έως 338) ή του ν. 3978/2011.
2. Στην περίπτωση συµβάσεων που προορίζονται να
καλύψουν δραστηριότητα η οποία υπόκειται στο παρόν
Βιβλίο και άλλη δραστηριότητα η οποία:
α) υπόκειται στο ν. 3978/2011 ή
β) καλύπτεται από το άρθρο 346 ΣΛΕΕ,
η σύµβαση µπορεί να ανατεθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3978/2011(Α΄ 137) στις περιπτώσεις που υπάγονται στην περίπτωση α΄ και µπορεί να ανατεθεί χωρίς
την εφαρµογή του παρόντος Βιβλίου στις περιπτώσεις
που υπάγονται στην περίπτωση β΄. Το παρόν εδάφιο δεν
επηρεάζει τα κατώτατα όρια και τις εξαιρέσεις τις οποίες
προβλέπει ο ν. 3978/2011.
Οι συµβάσεις που εµπίπτουν στην περίπτωση α΄ του
πρώτου εδαφίου και οι οποίες περιλαµβάνουν επιπλέον
συµβάσεις ή άλλα στοιχεία που διέπονται από το άρθρο
346 ΣΛΕΕ µπορούν να ανατίθενται χωρίς την εφαρµογή
του παρόντος Βιβλίου.
Ωστόσο, το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο εφαρµόζονται µε την προϋπόθεση η ανάθεση της ενιαίας σύµβασης να δικαιολογείται για αντικειµενικούς λόγους και η
απόφαση για την ανάθεση ενιαίας σύµβασης να µην λαµβάνεται µε σκοπό την εξαίρεση συµβάσεων από την εφαρµογή του παρόντος Βιβλίου.
Άρθρο 246
Συµβάσεις και διαγωνισµοί µελετών που αφορούν την
άµυνα ή την ασφάλεια και ανατίθενται ή
διοργανώνονται δυνάµει διεθνών κανόνων
(άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 222 έως 338) δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις και τους διαγωνισµούς µελετών
που αφορούν την άµυνα ή την ασφάλεια, τις οποίες ο αναθέτων φορέας υποχρεούται να αναθέσει ή να διοργανώσει, σύµφωνα µε διαδικασίες σύναψης σύµβασης διαφορετικές από αυτές του παρόντος Βιβλίου και οι οποίες
προβλέπονται σε οποιοδήποτε από τα εξής:
α) διεθνή συµφωνία ή διακανονισµό που έχει συναφθεί, σύµφωνα µε τις Συνθήκες µεταξύ της Ελλάδας και
µιας ή περισσότερων τρίτων χωρών ή υποδιαιρέσεών
τους και καλύπτει έργα, αγαθά ή υπηρεσίες που προορίζονται για την από κοινού εκτέλεση ή εκµετάλλευση ενός σχεδίου από τους συµβαλλοµένους·
β) διεθνή συµφωνία ή διακανονισµό που συνδέεται µε
την στάθµευση στρατευµάτων και αφορά επιχειρήσεις
της Ελλάδας ή τρίτης χώρας·
γ) διεθνή οργανισµό.
Το Υπουργείο Εξωτερικών κοινοποιεί στην Επιτροπή
και στην Αρχή όλες τις συµφωνίες ή τους διακανονισµούς που αναφέρονται στο σηµείο α΄ της παρούσης

παραγράφου. Οι αρµόδιοι φορείς και όργανα υποχρεούται να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία ζητείται από
το Υπουργείο Εξωτερικών και είναι αναγκαία για την κοινοποίηση του προηγούµενου εδαφίου.
2. Το παρόν Βιβλίο δεν εφαρµόζεται σε συµβάσεις και
διαγωνισµούς µελετών που αφορούν την άµυνα ή την ασφάλεια και που ο αναθέτων φορέας αναθέτει, σύµφωνα
µε τους κανόνες περί διαδικασίας σύναψης συµβάσεων
που θεσπίζονται από διεθνή οργανισµό ή διεθνές χρηµατοδοτικό ίδρυµα, εφόσον οι συγκεκριµένες συµβάσεις ή
οι σχετικοί διαγωνισµοί µελετών χρηµατοδοτούνται πλήρως από τον εν λόγω οργανισµό ή ίδρυµα. Στην περίπτωση συµβάσεων ή διαγωνισµών µελετών που συγχρηµατοδοτούνται κατά το µεγαλύτερο µέρος από διεθνή
οργανισµό ή διεθνές χρηµατοδοτικό ίδρυµα, οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν επί των εφαρµοστέων διαδικασιών
σύναψης συµβάσεων.
ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Άρθρο 247
Συµβάσεις µεταξύ αναθετουσών αρχών
(άρθρο 28 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Μια σύµβαση που ανατίθεται από αναθέτουσα αρχή
σε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338), αν πληρούνται σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) η αναθέτουσα αρχή ασκεί επί του εν λόγω νοµικού
προσώπου έλεγχο ανάλογο εκείνου που ασκεί επί των
δικών της υπηρεσιών,
β) περισσότερο από το 80% των δραστηριοτήτων του
ελεγχοµένου νοµικού προσώπου διεξάγεται κατά την εκτέλεση καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί από την ελέγχουσα αναθέτουσα αρχή ή από άλλες νοµικές οντότητες που ελέγχει η εν λόγω αναθέτουσα αρχή,
γ) δεν υπάρχει άµεση συµµετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων
στο ελεγχόµενο νοµικό πρόσωπο, εξαιρουµένων των
µορφών συµµετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνατότητα ελέγχου ή δικαιώµατος αρνησικυρίας που απαιτούνται από διατάξεις νόµου και δεν ασκούν αποφασιστική επιρροή στο ελεγχόµενο νοµικό πρόσωπο.
Μια αναθέτουσα αρχή θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί
νοµικού προσώπου ανάλογο µε τον έλεγχο που ασκεί
στις υπηρεσίες της κατά την έννοια της περίπτωση α΄
της παραγράφου 1, όταν ασκεί αποφασιστική επιρροή
τόσο στους στρατηγικούς στόχους όσο και στις σηµαντικές αποφάσεις του ελεγχόµενου νοµικού προσώπου. Ο
εν λόγω έλεγχος µπορεί, επίσης, να ασκείται από άλλο
νοµικό πρόσωπο το οποίο µε τη σειρά του ελέγχεται κατά τον ίδιο τρόπο από την αναθέτουσα αρχή.
2. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται επίσης αν ένα ελεγχόµενο νοµικό πρόσωπο, το οποίο είναι αναθέτουσα αρχή, αναθέτει σύµβαση στην αναθέτουσα αρχή η οποία το
ελέγχει ή σε άλλο νοµικό πρόσωπο που τελεί υπό τον έλεγχο της ίδιας αναθέτουσας αρχής, εφόσον δεν υπάρχει άµεση συµµετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στο νοµικό
πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η σύµβαση, εξαιρουµένων των µορφών συµµετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνατότητα ελέγχου ή δικαιώµατος αρνησικυρίας
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που απαιτούνται από εθνικές νοµοθετικές διατάξεις.
Σύµφωνες µε τις Συνθήκες και δεν ασκούν αποφασιστική
επιρροή στο ελεγχόµενο νοµικό πρόσωπο.
3. Αναθέτουσα αρχή που δεν ασκεί έλεγχο, κατά την
έννοια της παραγράφου 1, επί νοµικού προσώπου ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου µπορεί εντούτοις να αναθέσει
σύµβαση στο εν λόγω νοµικό πρόσωπο, χωρίς να εφαρµόσει τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η αναθέτουσα αρχή ασκεί από κοινού µε άλλες αναθέτουσες αρχές έλεγχο επί του εν λόγω νοµικού προσώπου ανάλογο εκείνου που ασκούν επί των δικών τους υπηρεσιών·
β) περισσότερο από το 80% των δραστηριοτήτων του
εν λόγω νοµικού προσώπου διεξάγεται κατά την εκτέλεση καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί από τις ελέγχουσες αναθέτουσες αρχές ή από άλλα νοµικά πρόσωπα
που ελέγχονται από τις ίδιες αναθέτουσες αρχές και
γ) δεν υπάρχει άµεση συµµετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων
στο ελεγχόµενο νοµικό πρόσωπο, εξαιρουµένων των
µορφών συµµετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνατότητα ελέγχου ή δικαιώµατος αρνησικυρίας που απαιτούνται από εθνικές νοµοθετικές διατάξεις, σύµφωνες
µε τις Συνθήκες και δεν ασκούν αποφασιστική επιρροή
στο ελεγχόµενο νοµικό πρόσωπο.
Για τους σκοπούς της περίπτωση α΄ της παραγράφου
1, θεωρείται ότι οι αναθέτουσες αρχές ασκούν από κοινού έλεγχο επί νοµικού προσώπου εφόσον πληρούνται
σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) τα όργανα λήψης αποφάσεων του ελεγχόµενου νοµικού προσώπου απαρτίζονται από εκπροσώπους όλων
των αναθετουσών αρχών που συµµετέχουν· το ίδιο φυσικό πρόσωπο µπορεί να εκπροσωπεί πολλές ή όλες τις
συµµετέχουσες αναθέτουσες αρχές·
β) οι εν λόγω αναθέτουσες αρχές είναι σε θέση να ασκούν από κοινού αποφασιστική επιρροή στους στρατηγικούς στόχους και τις σηµαντικές αποφάσεις του ελεγχόµενου νοµικού προσώπου· και
γ) το ελεγχόµενο νοµικό πρόσωπο δεν επιδιώκει συµφέροντα αντίθετα από τα συµφέροντα των ελεγχουσών
αναθετουσών αρχών.
4. Μια σύµβαση η οποία συνάπτεται αποκλειστικά µεταξύ δύο ή περισσότερων αναθετουσών αρχών δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Βιβλίου, εφόσον πληρούνται όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) η σύµβαση εγκαθιδρύει ή υλοποιεί συνεργασία µεταξύ των συµµετεχουσών αναθετουσών αρχών, η οποία
αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι δηµόσιες υπηρεσίες
που οφείλουν να εκτελούν οι εν λόγω αρχές παρέχονται
για την επίτευξη των κοινών τους στόχων·
β) η υλοποίηση της εν λόγω συνεργασίας εξυπηρετεί
αποκλειστικά σκοπούς δηµοσίου συµφέροντος και
γ) οι συµµετέχουσες αναθέτουσες αρχές εκτελούν
στην ελεύθερη αγορά λιγότερο από το 20 % των δραστηριοτήτων που αφορά η συνεργασία.
5. Για τον προσδιορισµό του ποσοστού των δραστηριοτήτων που αναφέρεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1, στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 και στην
περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4, λαµβάνεται υπόψην ο
µέσος συνολικός κύκλος εργασιών ή άλλο ενδεδειγµένο
µέτρο βάσει δραστηριοτήτων του νοµικού προσώπου, όπως το κόστος που βαρύνει το συγκεκριµένο νοµικό
πρόσωπο όσον αφορά τις υπηρεσίες, τα αγαθά και τα έρ-

γα κατά την τριετία που προηγείται της ανάθεσης της
σύµβασης.
Σε περίπτωση κατά την οποία, λόγω της ηµεροµηνίας
σύστασης του συγκεκριµένου νοµικού προσώπου ή της
έναρξης των δραστηριοτήτων του ή λόγω αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων του, ο κύκλος εργασιών ή άλλο µέτρο που βασίζεται στις δραστηριότητες, όπως το
κόστος είτε δεν είναι διαθέσιµο για την τελευταία τριετία είτε δεν είναι πλέον κατάλληλο, αρκεί να αποδειχθεί
ότι η µέτρηση της δραστηριότητας είναι αξιόπιστη, ιδίως
µέσω προβολών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.
6. Πάσης φύσεως συµβάσεις ή συµφωνίες (π.χ. προγραµµατικές, συνεργασίας) οι οποίες ενδέχεται να συνάπτονται δυνάµει ειδικών διατάξεων, µπορεί να µην εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Βιβλίου,
υπό τους όρους που περιλαµβάνονται στα άρθρα 222 έως 252 και ιδίως του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 248
Συµβάσεις που ανατίθενται
σε συνδεδεµένη επιχείρηση
(άρθρα 29 και 31 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «συνδεδεµένη επιχείρηση» νοείται κάθε επιχείρηση της οποίας οι ετήσιοι λογαριασµοί έχουν ενοποιηθεί µε τους λογαριασµούς του αναθέτοντος φορέα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ν. 4308/2014 (Α΄ 251).
2. Στην περίπτωση φορέων που δεν εµπίπτουν στις
διατάξεις του ν. 4308/2014, ως «συνδεδεµένη επιχείρηση» νοείται κάθε επιχείρηση η οποία:
α) µπορεί να υπόκειται, άµεσα ή έµµεσα, σε δεσπόζουσα επιρροή του αναθέτοντος φορέα·
β) µπορεί να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή επί του αναθέτοντος φορέα· ή
γ) υπόκειται, από κοινού µε τον αναθέτοντα φορέα,
στη δεσπόζουσα επιρροή άλλης επιχείρησης λόγω κυριότητας, χρηµατοδοτικής συµµετοχής ή των κανόνων
που τη διέπουν.
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ο όρος
«δεσπόζουσας επιρροής» έχει την ίδια έννοια µε εκείνη
του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου
224.
3. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 247 και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, το παρόν Βιβλίο (άρθρα 222 έως 338)
δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις που ανατίθενται:
α) από αναθέτοντα φορέα σε συνδεδεµένη επιχείρηση· ή
β) από κοινοπραξία, η οποία έχει συσταθεί αποκλειστικά από διάφορους αναθέτοντες φορείς µε σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων, κατά την έννοια των άρθρων
228 έως 234, σε επιχείρηση συνδεδεµένη µε έναν από
αυτούς τους αναθέτοντες φορείς.
4. Η παράγραφος 3 εφαρµόζεται σε:
α) συµβάσεις υπηρεσιών, εφόσον το 80 % τουλάχιστον του µέσου συνολικού κύκλου εργασιών της συνδεδεµένης επιχείρησης, κατά την τελευταία τριετία, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις υπηρεσίες που παρείχε η εν
λόγω επιχείρηση, προέρχεται από την παροχή υπηρεσιών στον αναθέτοντα φορέα ή σε άλλες επιχειρήσεις
µε τις οποίες συνδέεται·
β) συµβάσεις προµηθειών, εφόσον το 80 % τουλάχι-
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στον του µέσου συνολικού κύκλου εργασιών της συνδεδεµένης επιχείρησης, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις προµήθειες που παρείχε η εν λόγω επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, προέρχεται από την παροχή αγαθών
στον αναθέτοντα φορέα ή σε άλλες επιχειρήσεις µε τις
οποίες συνδέεται·
γ) στις συµβάσεις έργων, εφόσον το 80 % τουλάχιστον του µέσου συνολικού κύκλου εργασιών της συνδεδεµένης επιχείρησης, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα έργα
που παρείχε η εν λόγω επιχείρηση, κατά την τελευταία
τριετία, προέρχεται από την παροχή έργων στον αναθέτοντα φορέα ή σε άλλες επιχειρήσεις µε τις οποίες συνδέεται.
5. Όταν, λόγω της ηµεροµηνίας σύστασης της συνδεδεµένης επιχείρησης ή της ηµεροµηνίας έναρξης των
δραστηριοτήτων της, δεν είναι διαθέσιµος ο κύκλος εργασιών της για την τελευταία τριετία, η επιχείρηση αρκεί
να αποδεικνύει ότι ο κύκλος εργασιών που αναφέρεται
στις περιπτώσεις α΄, β΄ ή γ΄ της παραγράφου 4 είναι αξιόπιστος, ιδίως µε προβολές επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.
6. Όταν περισσότερες από µία επιχειρήσεις συνδεδεµένες µε τον αναθέτοντα φορέα, µε τον οποίο συγκροτούν ένωση οικονοµικών φορέων, παρέχουν τις ίδιες ή
παρεµφερείς υπηρεσίες ή προµήθειες ή τα ίδια ή παρεµφερή έργα, για τον υπολογισµό των ποσοστών λαµβάνεται υπόψη ο συνολικός κύκλος εργασιών που προκύπτει
αντιστοίχως από την παροχή υπηρεσιών, αγαθών ή έργων εκ µέρους των εν λόγω συνδεδεµένων επιχειρήσεων.
7. Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην Επιτροπή,
κατόπιν αιτήσεώς της, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά µε την εφαρµογή των παραγράφων 2 και 3:
α) τις επωνυµίες των επιχειρήσεων για τις οποίες πρόκειται,
β) τη φύση και την αξία των σχετικών συµβάσεων,
γ) τα στοιχεία που η Επιτροπή κρίνει απαραίτητα για
να αποδείξει ότι οι σχέσεις µεταξύ της επιχείρησης στην
οποία ανατίθενται οι συµβάσεις και του αναθέτοντος φορέα, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 249
Συµβάσεις που ανατίθενται σε κοινοπραξία ή σε
αναθέτοντα φορέα που συµµετέχει σε κοινοπραξία
(άρθρα 30 και 31 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 247 και µε την προϋπόθεση ότι η κοινοπραξία έχει συσταθεί µε σκοπό την άσκηση της συγκεκριµένης δραστηριότητας επί περίοδο
τουλάχιστον τριών (3) ετών και ότι η συστατική πράξη
της κοινοπραξίας ορίζει ότι οι αναθέτοντες φορείς που
τη συγκροτούν συµµετέχουν σε αυτήν τουλάχιστον για
την εν λόγω περίοδο, το παρόν Βιβλίο (άρθρα 222 έως
338) δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις:
α) τις οποίες αναθέτει κοινοπραξία, η οποία έχει συσταθεί αποκλειστικά από ορισµένους αναθέτοντες φορείς µε σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων κατά την έννοια των άρθρων 228 έως 234, σε έναν από τους εν λόγω αναθέτοντες φορείς ή β) τις οποίες αναθέτει αναθέτων φορέας σε τέτοιου είδους κοινοπραξία στην οποία
συµµετέχει.
2. Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην Επιτροπή,
κατόπιν αιτήσεώς της, τις ακόλουθες πληροφορίες σχε-

τικά µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου:
α) τις επωνυµίες των κοινοπραξιών για τις οποίες πρόκειται,
β) τη φύση και την αξία των σχετικών συµβάσεων,
γ) τα στοιχεία που η Επιτροπή κρίνει απαραίτητα για
να αποδείξει ότι οι σχέσεις µεταξύ της κοινοπραξίας
στην οποία ανατίθενται οι συµβάσεις και του αναθέτοντος φορέα, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 250
Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης
(άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως
338) εφαρµόζονται αποκλειστικά σε συµβάσεις υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης που εµπίπτουν στους κωδικούς CPV 73000000-2 έως 73120000-9, 73300000-5,
73420000-2 και 73430000-5, εφόσον πληρούνται αµφότερες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) τα αποτελέσµατα ανήκουν αποκλειστικά στον αναθέτοντα φορέα για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του, και
β) η παροχή της υπηρεσίας αµείβεται εξ ολοκλήρου από τον αναθέτοντα φορέα.
ΕΝΟΤΗΤΑ 4
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΜΕΣΑ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΕΣ
ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
Άρθρο 251
Δραστηριότητες άµεσα εκτεθειµένες
στον ανταγωνισµό
(άρθρο 34 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι συµβάσεις που προορίζονται να επιτρέψουν την
άσκηση δραστηριότητας οριζοµένης στα άρθρα 228 έως
234 δεν υπάγονται στο παρόν Βιβλίο (άρθρα 222 έως
338), αν καταδεικνύεται, δυνάµει του αιτήµατος που
προβλέπεται στο άρθρο 252 κατωτέρω, ότι η ασκουµένη
στην Ελλάδα δραστηριότητα είναι άµεσα εκτεθειµένη
στον ανταγωνισµό σε αγορές στις οποίες η πρόσβαση
δεν είναι περιορισµένη. Οµοίως, οι διαγωνισµοί µελετών
που διοργανώνονται για την πραγµατοποίηση µιας τέτοιου είδους δραστηριότητας στην εν λόγω γεωγραφική
περιοχή δεν υπάγονται στο παρόν Βιβλίο.
Η συγκεκριµένη δραστηριότητα µπορεί να αποτελεί
µέρος ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής ή να ασκείται
µόνον σε ορισµένες περιοχές. Η αναφερόµενη στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου αξιολόγηση περί
ύπαρξης ανταγωνισµού, η οποία πραγµατοποιείται µε
βάση τις πληροφορίες που είναι διαθέσιµες στην Επιτροπή και για τους σκοπούς του παρόντος Βιβλίου, δε θίγει
την εφαρµογή της περί ανταγωνισµού νοµοθεσίας. Η ως
άνω αξιολόγηση πραγµατοποιείται λαµβάνοντας υπ' όψιν την αγορά για τις εν λόγω δραστηριότητες και τη γεωγραφική αγορά αναφοράς κατά την έννοια της παραγράφου 2.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, το κατά πόσον
µια δραστηριότητα είναι άµεσα εκτεθειµένη στον ανταγωνισµό καθορίζεται µε βάση κριτήρια, σύµφωνα µε τις
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διατάξεις περί ανταγωνισµού της ΣΛΕΕ. Σε αυτά µπορεί
να περιλαµβάνονται τα χαρακτηριστικά των συγκεκριµένων προϊόντων ή υπηρεσιών, η ύπαρξη εναλλακτικών
προϊόντων ή υπηρεσιών που θεωρούνται ότι µπορούν να
τα υποκαταστήσουν τόσο από την πλευρά της ζήτησης
όσο και από την πλευρά της προσφοράς, οι τιµές και η
πραγµατική ή δυνητική παρουσία περισσότερων του ενός παρόχων των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών.
Ως γεωγραφική αγορά αναφοράς, µε βάση την οποία
αξιολογείται η έκθεση στον ανταγωνισµό, νοείται η περιοχή όπου οι σχετικές επιχειρήσεις συµµετέχουν στην
προσφορά και τη ζήτηση προϊόντων ή υπηρεσιών, όπου
οι συνθήκες ανταγωνισµού είναι επαρκώς οµοιογενείς
και η οποία µπορεί να διακριθεί από τις γειτονικές περιοχές επειδή, ιδίως, οι συνθήκες ανταγωνισµού είναι αισθητά διαφορετικές. Η εν λόγω αξιολόγηση λαµβάνει ιδίως υπόψην τη φύση και τα χαρακτηριστικά των σχετικών προϊόντων ή υπηρεσιών, την ύπαρξη εµποδίων για
την είσοδο στην αγορά ή ενδεχόµενων προτιµήσεων
των καταναλωτών, τις αισθητές διαφορές στα µερίδια αγοράς των επιχειρήσεων µεταξύ της εν λόγω περιοχής
και των γειτονικών περιοχών ή τις αισθητές διαφορές
στις τιµές.
3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η πρόσβαση
σε µια αγορά θεωρείται ότι δεν περιορίζεται, εφόσον η
σχετική νοµοθεσία της Ένωσης, η οποία παρατίθεται στο
Παράρτηµα ΙΙΙ του Προσαρτήµατος Β΄, έχει ενσωµατωθεί στο εθνικό δίκαιο.
Όταν η ελεύθερη πρόσβαση σε συγκεκριµένη αγορά
δεν τεκµαίρεται βάσει του πρώτου εδαφίου, πρέπει να
καταδεικνύεται ότι η εν λόγω πρόσβαση είναι ελεύθερη
εκ του νόµου και εκ των πραγµάτων.
Άρθρο 252
Διαδικασία για τη βεβαίωση της δυνατότητας
εφαρµογής του άρθρου 251
(άρθρο 35 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Όταν το αρµόδιο κατά περίπτωση Υπουργείο κρίνει
ότι, µε βάση τα κριτήρια των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 251, µια δεδοµένη δραστηριότητα είναι άµεσα εκτεθειµένη στον ανταγωνισµό σε αγορές στις οποίες η
πρόσβαση δεν είναι περιορισµένη, µπορεί να υποβάλει
αίτηµα στην Επιτροπή, προκειµένου να βεβαιώσει ότι το
παρόν Βιβλίο (άρθρα 222 έως 338) δεν εφαρµόζεται
στην ανάθεση συµβάσεων ή στη διοργάνωση διαγωνισµών µελετών για την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας, συνοδευόµενο, ενδεχοµένως, από τη θέση που έλαβε ανεξάρτητη εθνική αρχή η οποία είναι αρµόδια για
τη σχετική δραστηριότητα. Τέτοια αιτήµατα µπορούν να
αφορούν σε δραστηριότητες που αποτελούν µέρος ευρύτερου τοµέα ή που ασκούνται µόνον σε ορισµένα τµήµατα του συγκεκριµένου κράτους - µέλους.
Διά του ως άνω αιτήµατος γνωστοποιούνται στην Επιτροπή όλα τα συναφή στοιχεία, και ιδίως κάθε διάταξη
νόµου ή διοικητική πράξη ή συµφωνία που αφορά τη
συµµόρφωση προς τους όρους που αναφέρονται στην
παράγραφος 1του άρθρου 251.
2. Αν το αίτηµα που υποβάλλεται, σύµφωνα µε την παράγραφος 1 συνοδεύεται από αιτιολογηµένη και τεκµηριωµένη θέση που έλαβε ανεξάρτητη εθνική αρχή αρµόδια για τη σχετική δραστηριότητα, η εν λόγω θέση πρέπει να αναλύει λεπτοµερώς τις προϋποθέσεις για τη δυνατότητα εφαρµογής της παραγράφου 1 του άρθρου 251

στη σχετική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 3
του εν λόγω άρθρου. Αν το αίτηµα δε συνοδεύεται από
θέση αρµόδιας ανεξάρτητης αρχής, το αρµόδιο Υπουργείο ενηµερώνει την Επιτροπή για όλα τα συναφή στοιχεία, και, ιδίως, για κάθε διάταξη νόµου ή διοικητική πράξη ή συµφωνία που αφορά τη συµµόρφωση προς τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου
251.
3. Οι συµβάσεις που προορίζονται να καταστήσουν δυνατή την άσκηση της συγκεκριµένης δραστηριότητας και
οι διαγωνισµοί µελετών που διοργανώνονται για την
πραγµατοποίηση µιας τέτοιου είδους δραστηριότητας
παύουν να υπόκεινται στο παρόν βιβλίο, εάν εκδώσει η
Επιτροπή εκτελεστική πράξη σχετικά µε τη δυνατότητα
εφαρµογής της παραγράφου 1 του άρθρου 251 εντός
της προθεσµίας που προβλέπεται στο Παράρτηµα IV του
Προσαρτήµατος Β΄ του παρόντος βιβλίου ή παρέλθει η
εν λόγω προθεσµία χωρίς να εκδοθεί η εκτελεστική πράξη.
4. Μετά την υποβολή του αιτήµατος, το αρµόδιο Υπουργείο µπορεί, µε τη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής,
να τροποποιήσει ουσιωδώς το αίτηµά του, ιδίως σε ό,τι
αφορά τις σχετικές δραστηριότητες ή γεωγραφικές περιοχές. Στην περίπτωση αυτή ισχύει νέα προθεσµία για
την έκδοση της εκτελεστικής πράξης, σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του Παραρτήµατος IV του Προσαρτήµατος
Β΄ του παρόντος βιβλίου, εκτός αν συµφωνηθεί µικρότερη προθεσµία.
5. Όταν µια δραστηριότητα αποτελεί ήδη αντικείµενο
διαδικασίας για την Ελλάδα δυνάµει των παραγράφων 1,
2 και 4, η παραλαβή µεταγενέστερων αιτήσεων για την ίδια δραστηριότητα στην Ελλάδα πριν από το πέρας της
προθεσµίας που έχει αρχίσει για την πρώτη αίτηση δεν
θεωρείται ως έναρξη νέων διαδικασιών και οι αιτήσεις
αυτές εξετάζονται στο πλαίσιο της πρώτης αίτησης.
ΤΙΤΛΟΣ 2
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 253
Αρχές που διέπουν τις διαδικασίες
σύναψης συµβάσεων
(άρθρο 36 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς αντιµετωπίζουν τους οικονοµικούς φορείς ισότιµα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν µε διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της αµοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας των
δικαιωµάτων των ιδιωτών, της προστασίας του ανταγωνισµού, της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιµης και αειφόρου ανάπτυξης και λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων.
Ο σχεδιασµός των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων
δεν γίνεται µε σκοπό την εξαίρεσή τους από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) ή
τον τεχνητό περιορισµό του ανταγωνισµού. Ο ανταγωνισµός θεωρείται ότι περιορίζεται τεχνητά όταν οι διαδικασίες σύναψης συµβάσεων έχουν σχεδιαστεί µε σκοπό
την αδικαιολόγητα ευνοϊκή ή δυσµενή µεταχείριση ορισµένων οικονοµικών φορέων.
2. Κατά την εκτέλεση των συµβάσεων, οι οικονοµικοί
φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλι-
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στικής και εργατικής νοµοθεσίας,που έχουν θεσπισθεί
µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα XIV του Προσαρτήµατος Β΄
του παρόντος βιβλίου.
3. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παραγράφου 2 ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των συµβάσεων κατά την έννοια του
άρθρου 339, καθώς και τις δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες
που ενεργούν εντός των ορίων ευθύνης και αρµοδιότητάς τους.
4. Οι ανάδοχοι συµβάσεων εντάσσονται κατά προτεραιότητα στα προγράµµατα επιθεωρήσεων και ελέγχων
του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), σύµφωνα µε το π.δ. 113/2014 (Α΄ 180) και του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, σύµφωνα µε το π.δ. 100/2014 (Α΄ 167), εφόσον πληρούν τα ειδικότερα κριτήρια που ορίζονται στις
διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών.
5. Η υποχρέωση της παρ. 2 επισηµαίνεται στα έγγραφα της σύµβασης και αποτελεί ειδικό όρο της σύµβασης
κατά το άρθρο 335.

και να είναι σύµφωνοι µε την αρχή της αναλογικότητας.
4. Ανεξαρτήτως της παρ. 2, οι αναθέτοντες φορείς
µπορούν να απαιτήσουν από τις ενώσεις οικονοµικών
φορέων να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η σχετική µεταβολή είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της
σύµβασης. Ειδικά στην περίπτωση συµβάσεων έργου, η
νοµική µορφή της αναδόχου – ένωσης, πρέπει να είναι
τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού αριθµού φορολογικού µητρώου για την ένωση (π.χ.
κοινοπραξία συσταθείσα δια συµβολαιογραφικού εγγράφου).
5. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση
οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι
του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η
ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύµβασης.

Άρθρο 254
Οικονοµικοί φορείς
(άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών, µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα εγκατεστηµένα σε:
α) ένα κράτος – µέλος της Ένωσης ή
β) σε κράτος – µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει
τη ΣΔΣ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος
Ι της ως άνω ΣΔΣ ή
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στις ανωτέρω
περιπτώσεις και έχουν συνάψει διµερή ή πολυµερή συµφωνία µε την Ένωση.
2. Στο βαθµό που καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 3, 4
και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ευρωπαϊκή Ένωση Προσαρτήµατος I΄ της ΣΔΣ, καθώς και
από τις λοιπές διεθνείς συµφωνίες από τις οποίες δεσµεύεται η Ένωση, οι αναθέτοντες φορείς κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
224 επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες
και τους οικονοµικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συµφωνίες µεταχείριση εξίσου ευνοϊκή µε αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονοµικούς φορείς της Ένωσης.

1. Οι οικονοµικοί φορείς οι οποίοι, δυνάµει της νοµοθεσίας του κράτους - µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένοι, έχουν δικαίωµα να παρέχουν τη συγκεκριµένη υπηρεσία, δεν απορρίπτονται µε µοναδική αιτιολογία το
γεγονός ότι, δυνάµει της νοµοθεσίας του κράτους - µέλους στο οποίο πραγµατοποιείται η ανάθεση της σύµβασης, θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νοµικά πρόσωπα.
Ωστόσο, στην περίπτωση των συµβάσεων έργων και υπηρεσιών, καθώς και των συµβάσεων προµηθειών που
καλύπτουν επιπλέον υπηρεσίες ή εργασίες τοποθέτησης
και εγκατάστασης, είναι δυνατόν να απαιτείται από τα
νοµικά πρόσωπα να αναφέρουν, στις προσφορές ή στις
αιτήσεις συµµετοχής τους, τα ονόµατα και τα κατάλληλα επαγγελµατικά προσόντα των µελών του προσωπικού που επιφορτίζεται µε την εκτέλεση της συγκεκριµένης σύµβασης.
2. Στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων µπορούν να
συµµετέχουν ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών συµπράξεων. Οι αναθέτοντες φορείς δεν απαιτούν από τις εν λόγω ενώσεις να
περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συµµετοχής.
Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύµβασης τον
τρόπο µε τον οποίο οι ενώσεις οικονοµικών φορέων θα
πρέπει να πληρούν τα κριτήρια και τις απαιτήσεις σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, που αναφέρονται στα άρθρα 303 έως 309, εφόσον αυτό αιτιολογείται από αντικειµενικούς λόγους και είναι σύµφωνο
µε την αρχή της αναλογικότητας. Όροι που αφορούν την
εκτέλεση της σύµβασης από τέτοιου είδους ενώσεις οικονοµικών φορέων, διαφορετικοί από εκείνους που επιβάλλονται σε µεµονωµένους συµµετέχοντες, πρέπει επίσης να δικαιολογούνται από αντικειµενικούς λόγους

Άρθρο 255
Δικαιούµενοι συµµετοχής - Προϋποθέσεις
που σχετίζονται µε τη ΣΔΣ και άλλες
διεθνείς συµφωνίες
(άρθρο 43 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 256
Συµβάσεις ανατιθέµενες κατ’ αποκλειστικότητα
(άρθρο 38 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να παραχωρούν
κατ’ αποκλειστικότητα, υπό τους ειδικότερους όρους
του παρόντος άρθρου και της απόφασης της παρ. 4, το
δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασίες σύναψης συµβάσεων σε:
α) Προστατευµένα Παραγωγικά Εργαστήρια του άρθρου 17 του ν. 2646/1998 (Α΄ 236).
β) Κοινωνικούς Συνεταιρισµούς Περιορισµένης Ευθύ-
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νης του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96).
γ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης
του σηµείου α΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4019/2011
(Α΄ 216) και
δ) κάθε άλλο οικονοµικό φορέα που έχει ως κύριο σκοπό, δυνάµει του καταστατικού του, την επαγγελµατική
και κοινωνική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων προσώπων, εφόσον περισσότεροι από τουλάχιστον
30% των εργαζοµένων του φορέα είναι εργαζόµενοι µε
αναπηρία ή µειονεκτούντες εργαζόµενοι ή εφόσον περισσότεροι από τουλάχιστον 30% των εργαζοµένων στα
προγράµµατα αυτά είναι εργαζόµενοι µε αναπηρία ή µειονεκτούντες εργαζόµενοι.
2. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να προβλέπουν την
εκτέλεση των συµβάσεων στο πλαίσιο προγραµµάτων
προστατευµένης απασχόλησης, εφόσον περισσότεροι
από τουλάχιστον 30% των εργαζοµένων στα προγράµµατα αυτά είναι εργαζόµενοι µε αναπηρία ή µειονεκτούντες εργαζόµενοι.
3. Η επιλογή των αναδόχων µεταξύ των ως άνω κατηγοριών οικονοµικών φορέων πραγµατοποιείται δυνάµει
σχετικής πρόσκλησης που απευθύνεται στο σύνολο αυτών των φορέων. Η προκήρυξη του διαγωνισµού ή η πρόσκληση αναφέρει το παρόν άρθρο.
4. Με προεδρικό διάταγµα που εκδιδεται κατόπιν πρότασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας και Οικονοµικών καθορίζονται:
α) το κατώτατο ποσοστό των συµβάσεων τις οποίες οι
αναθέτοντες φορείς αναθέτουν υποχρεωτικά δυνάµει
του παρόντος άρθρου και ο τρόπος υπολογισµού του,
β) τα είδη και οι κατηγορίες των κατ’ αποκλειστικότητα
ανατιθέµενων συµβάσεων,
γ) οι ειδικότεροι όροι ανάθεσης των συµβάσεων του
παρόντος άρθρου,
δ) διαφορετικό ελάχιστο ποσοστό εργαζοµένων που
ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού, εφόσον ορίζεται ανώτερο του 30% και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα.
Άρθρο 257
Εχεµύθεια
(άρθρο 39 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Εκτός αν προβλέπεται άλλως στο παρόν Βιβλίο (άρθρα 222 έως 338) ή στην κείµενη νοµοθεσία και µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση των συναπτόµενων συµβάσεων και την ενηµέρωση
των υποψηφίων και των προσφερόντων, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 294 και 300, ο αναθέτων φορέας δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οικονοµικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά, των
τεχνικών ή εµπορικών απορρήτων και των εµπιστευτικών πτυχών των προσφορών.
2. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις στους οικονοµικούς φορείς, µε σκοπό την
προστασία του εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τις οποίες παρέχουν οι αναθέτοντες φορείς καθ’ όλη τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών που καθίστανται διαθέσιµες σε
σχέση µε τη λειτουργία ενός συστήµατος προεπιλογής,
ανεξαρτήτως του αν αυτό έχει αποτελέσει ή όχι αντικείµενο γνωστοποίησης για την ύπαρξη συστήµατος προε-

πιλογής που χρησιµοποιείται ως µέσο για την προκήρυξη
διαγωνισµού. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν επίσης να
απαιτήσουν από τους οικονοµικούς φορείς να διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο
πρόσωπο που χρησιµοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύµβασης.
3. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει
πληροφορίες εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή
εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές
πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας.
4. Δεν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις προσφερόµενες
ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία
της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την
αξιολόγησή της.
Άρθρο 258
Κανόνες που εφαρµόζονται στις επικοινωνίες
(άρθρο 40 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 8 και 11 όλες οι
επικοινωνίες, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών δυνάµει του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως
338), ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών, εκτελούνται µέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. , σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.
Τα εργαλεία και οι συσκευές που χρησιµοποιούνται για
τις επικοινωνίες µέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, δεν δηµιουργούν διακρίσεις,
είναι γενικώς διαθέσιµα και διαλειτουργικά µε τις γενικά
χρησιµοποιούµενες ΤΠΕ, και δεν περιορίζουν την πρόσβαση των οικονοµικών φορέων στη διαδικασία σύναψης σύµβασης.
Κατά παρέκκλιση των προβλεποµένων στο πρώτο και
δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, οι αναθέτοντες φορείς δεν υποχρεούνται να απαιτούν τη χρήση
του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. κατά τη διαδικασία υποβολής στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, λόγω του ειδικού χαρακτήρα της σύµβασης, η
χρήση ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας θα απαιτούσε
συγκεκριµένα εργαλεία, συσκευές ή µορφότυπους αρχείων που δεν διατίθενται γενικά ή δεν υποστηρίζονται
από γενικά διαθέσιµες εφαρµογές,
β) όταν οι εφαρµογές που υποστηρίζουν µορφότυπους
αρχείων κατάλληλους για την περιγραφή των προσφορών, χρησιµοποιούν µορφότυπους αρχείων που δεν µπορούν να υποστούν επεξεργασία από οποιαδήποτε άλλη
ανοιχτή ή γενικά διαθέσιµη εφαρµογή ή υπόκεινται σε
σχήµα αποκλειστικών αδειών εκµετάλλευσης και δεν
µπορούν να διατεθούν για µεταφόρτωση ή εξ αποστάσεως χρήση από τον αναθέτοντα φορέα,
γ) όταν η χρήση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. θα απαιτούσε ειδικό
εξοπλισµό γραφείου, ο οποίος δεν διατίθεται γενικά
στους αναθέτοντες φορείς,
δ) όταν τα έγγραφα της σύµβασης απαιτούν την υποβολή υλικών ή υπό κλίµακα προπλασµάτων τα οποία δεν
είναι δυνατόν να διαβιβασθούν µέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ..
Όσον αφορά στις επικοινωνίες για τις οποίες δεν χρησιµοποιούνται ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας, σύµφωνα
µε το τρίτο εδάφιο, η επικοινωνία γίνεται µε το ταχυδροµείο ή µε άλλο κατάλληλο µέσο ή µε συνδυασµό ταχυ-
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δροµικών ή άλλων καταλλήλων µέσων και ηλεκτρονικών
µέσων.
Κατά παρέκκλιση των προβλεποµένων στο πρώτο και
δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, οι αναθέτοντες φορείς δεν υποχρεούνται να απαιτούν από τους οικονοµικούς φορείς τη χρήση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. κατά τη
διαδικασία υποβολής, στο µέτρο που απαιτείται η χρήση
άλλων µέσων επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών είτε
α) σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. είτε
β) αν για την προστασία του ιδιαιτέρως ευαίσθητου χαρακτήρα των πληροφοριών απαιτείται υψηλό επίπεδο
προστασίας το οποίο δεν µπορεί να εξασφαλισθεί κατάλληλα µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων και συσκευών που διατίθενται γενικά σε οικονοµικούς φορείς ή
µπορούν να διατεθούν σε αυτούς µε άλλα µέσα πρόσβασης, κατά την έννοια της παραγράφου 5.
Εναπόκειται στους αναθέτοντες φορείς που απαιτούν,
σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, άλλα µέσα επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών
για τη διαδικασία υποβολής, να αναφέρουν, στη χωριστή
έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 341 του Βιβλίου ΙΙΙ
τους λόγους για αυτή την απαίτηση. Εφόσον συντρέχει
περίπτωση, οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν στη χωριστή έκθεση τους λόγους για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η χρήση άλλων µέσων επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών µέσων κατ’ εφαρµογή του πέµπτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.
2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, µπορεί να χρησιµοποιείται προφορική επικοινωνία σε σχέση µε άλλες ανακοινώσεις πλην των βασικών στοιχείων της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, υπό τον όρο ότι το περιεχόµενο της
προφορικής επικοινωνίας τεκµηριώνεται επαρκώς. Προς
τούτο, τα ουσιαστικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης
σύµβασης περιλαµβάνουν τα έγγραφα της σύµβασης,
τις αιτήσεις συµµετοχής και τις επιβεβαιώσεις ενδιαφέροντος και τις προσφορές. Ειδικότερα, οι προφορικές επικοινωνίες µε τους προσφέροντες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στο περιεχόµενο
και την αξιολόγηση των προσφορών τεκµηριώνονται επαρκώς και µε ενδεδειγµένα µέσα, όπως µε γραπτά ή ηχητικά αρχεία ή συνόψεις των βασικών στοιχείων της επικοινωνίας.
3. Σε κάθε επικοινωνία, ανταλλαγή και αποθήκευση
πληροφοριών, οι αναθέτοντες φορείς µεριµνούν για τη
διαφύλαξη της ακεραιότητας των δεδοµένων και του απορρήτου των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής. Εξετάζουν το περιεχόµενο των προσφορών και των
αιτήσεων συµµετοχής µόνο µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής τους.
4. Όσον αφορά στις συµβάσεις έργων και τους διαγωνισµούς µελετών, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να απαιτούν τη χρήση συγκεκριµένων ηλεκτρονικών µέσων,
όπως ηλεκτρονικών εργαλείων µοντελοποίησης κτιριοδοµικών πληροφοριών ή παρόµοιων µέσων. Σε τέτοιες
περιπτώσεις οι αναθέτοντες φορείς προσφέρουν εναλλακτικά µέσα πρόσβασης, σύµφωνα µε την παρ. 5, έως
ότου τα εν λόγω εργαλεία να διατεθούν γενικά, κατά την
έννοια του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1.
5. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν, όπου κριθεί απαραίτητο, να απαιτούν τη χρήση εργαλείων και συσκευών
που δεν διατίθενται γενικώς, υπό την προϋπόθεση ότι
προσφέρουν εναλλακτικά µέσα πρόσβασης.
Οι αναθέτοντες φορείς θεωρείται ότι προσφέρουν άλ-

λα κατάλληλα µέσα πρόσβασης σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν προσφέρουν ελεύθερη, πλήρη, άµεση και δωρεάν πρόσβαση µε ηλεκτρονικά µέσα στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της
προκήρυξης/ γνωστοποίησης, σύµφωνα µε το Παράρτηµα IX του Προσαρτήµατος Β΄ ή από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή,
σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, από το χρονικό σηµείο
έναρξης της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, σύµφωνα
µε το άρθρο 290. Το κείµενο της προκήρυξης ή η πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος καθορίζει τη διαδικτυακή διεύθυνση στην οποία διατίθενται τα εργαλεία
και οι συσκευές αυτές
β) όταν διασφαλίζουν ότι οι προσφέροντες που δεν έχουν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές ή
δεν έχουν τη δυνατότητα να τα αποκτήσουν εντός των
σχετικών προθεσµιών, µπορούν να έχουν πρόσβαση στη
διαδικασία σύναψης σύµβασης χρησιµοποιώντας προσωρινά διακριτικά (πρόσβασης) διαθέσιµα δωρεάν στο
διαδίκτυο, υπό τον όρο ότι για την αδυναµία πρόσβασης
δεν ευθύνεται ο ίδιος ο προσφέρων ή
γ) όταν υποστηρίζουν έναν εναλλακτικό δίαυλο για
την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών.
6. Το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. οφείλει να συµµορφώνεται µε: α)
Τις απαιτήσεις Παραρτήµατος V του Προσαρτήµατος Β΄
του παρόντος νόµου και
β) Τους κανόνες του παρόντος άρθρου και του άρθρου
259. Πέραν των ανωτέρω το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. οφείλει να τηρεί τα οριζόµενα: α) στο ν. 3979/2011 και στην κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα νοµοθεσία, ιδίως στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(ΠΗΔ), το οποίο κυρώθηκε µε την µε αριθµ.
ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και β) στο π.δ. 25/2014.
7. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται στις συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000)
ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες του παρόντος άρθρου κατά την ανάθεση και εκτέλεση των συµβάσεων έργων, µελετών και τεχνικών υπηρεσιών σχετικά µε:
α) τον προσδιορισµό του περιεχοµένου, των κανόνων
και λεπτοµερειών χρήσης των επιµέρους εργαλείων του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., όπως της διαδικτυακής διαχείρισης αιτηµάτων και πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και υποδειγµάτων, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής σύναψης των δηµόσιων συµβάσεων
που συνάπτονται, των ηλεκτρονικών καταλόγων, των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών, των δυναµικών συστηµάτων αγορών, των ηλεκτρονικών παραγγελιών, της ηλεκτρονικής τιµολόγησης, των ηλεκτρονικών πληρωµών,
β) τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή,
τη γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων µέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον τύπο και το περιεχόµενό τους, τον προσδιορισµό του χρόνου αποστολής ή παραλαβής και τον υπολογισµό των προθεσµιών, τεκµήρια γνωστοποίησης και
απόκτησης πρόσβασης από τον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, καθώς και τον τρόπο και την απόδειξη πρόσβασης σε έγγραφα µέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και χορήγησης αντιγράφων και
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γ) τον καθορισµό και την εφαρµογή µέτρων εκπαίδευσης των χρηστών, µέσω σχετικών προγραµµάτων και σεµιναρίων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης ή της σύνταξης
κωδίκων πρακτικής.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και των συναρµόδιων Υπουργών καθορίζονται οι
τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες του παρόντος άρθρου κατά την ανάθεση και εκτέλεση των συµβάσεων
σχετικά µε τη διαλειτουργική σύνδεση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
µε την Εθνική Βάση Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσεων
της Αρχής και τα πληροφοριακά συστήµατα των αναθετουσών αρχών και των πάσης φύσεως φορέων του δηµόσιου τοµέα, όπως το Γενικό Εµπορικό Μητρώο, το Μητρώο Δεσµεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα σχετικά Μητρώα του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων (ΜΕΚ, ΜΕΕΠ, κ.λπ.), του Προγράµµατος ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ν. 3861/2010 (Α΄112), όσον αφορά στοιχεία και έγγραφα των δηµοσίων συµβάσεων
που αφορούν στη διαφάνεια και καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο ΚΗΜΔΗΣ, µε το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα παρακολούθησης συγχρηµατοδοτούµενων
έργων, και µε κάθε άλλο πληροφοριακό σύστηµα που
κρίνεται απαραίτητο για την παρακολούθηση των δηµοσίων συµβάσεων για ελεγκτικούς, δηµοσιονοµικούς,
στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς των φορολογικών ασφαλιστικών, δικαστικών και εισαγγελικών αρχών, καθώς και µε τα πληροφοριακά συστήµατα της Ένωσης και
άλλων κρατών-µελών.
10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού καθορίζονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες του παρόντος άρθρου για τις συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών του παρόντος Βιβλίου
(άρθρα 222 έως 338) σχετικά µε:
α) τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πύλης Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.,
τη δοµή και το περιεχόµενό της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3979/ 2011 και του ΠΗΔ, τη διαβάθµιση των
χρηστών, τον τρόπο πρόσβασης και µελέτης των εγγράφων των διαγωνισµών και τη δηµιουργία και χορήγηση
αντιγράφων µε χρήση ΤΠΕ, τα αντίστοιχα αναγνωριστικά και διαπιστευτήρια και τα ειδικότερα θέµατα και µεθόδους εγγραφής, αυθεντικοποίησης, την πολιτική ασφάλειας του δικτυακού τόπου και την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδοµένων των χρηστών του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.,
β) τον προσδιορισµό του περιεχοµένου, των κανόνων
και λεπτοµερειών χρήσης των επιµέρους εργαλείων του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., όπως της διαδικτυακής διαχείρισης αιτηµάτων και πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και υποδειγµάτων, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής σύναψης των συµβάσεων που συνάπτονται, των ηλεκτρονικών καταλόγων, των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών, των δυναµικών συστηµάτων αγορών, των ηλεκτρονικών παραγγελιών, της ηλεκτρονικής
τιµολόγησης, των ηλεκτρονικών πληρωµών,
γ) τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή,
τη γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων µέσω του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., τον τύπο και το περιεχόµενό τους, τον
προσδιορισµό του χρόνου αποστολής ή παραλαβής και
τον υπολογισµό των προθεσµιών, τεκµήρια γνωστοποίησης και απόκτησης πρόσβασης από τον ενδιαφερόµενο
οικονοµικό φορέα, καθώς και τον τρόπο και την απόδειξη
πρόσβασης σε έγγραφα µέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και χορήγησης αντιγράφων,

δ) τον καθορισµό και την εφαρµογή µέτρων εκπαίδευσης των χρηστών, µέσω σχετικών προγραµµάτων και σεµιναρίων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης ή µε τη σύνταξη
κωδίκων πρακτικής και
ε) τους όρους και προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν, σε
τεχνικό επίπεδο, την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.
11. Κατ΄εξαίρεση, εφόσον οι αναθέτοντες φορείς λειτουργούν δικά τους ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας,
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των παραγράφων 1έως 6 και
8 και το άρθρο 259 αναλογικά εφαρµοζόµενο, είναι δυνατή η παρέκκλιση από την υποχρέωση εκτέλεσης των
επικοινωνιών, καθώς και των ανταλλαγών πληροφοριών
δυνάµει του παρόντος βιβλίου, µέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ..
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, καθώς και του αρµόδιου κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού, η οποία εκδίδεται κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος αναθέτοντος φορέα, παρέχεται η σχετική εξαίρεση.
12. Στις συµβάσεις της παρ. 7 εφαρµόζεται αναλογικά
η παρ. 6 του άρθρου 36.
Άρθρο 259
Πολιτική Ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ
(άρθρο 40 παρ. 6 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Το επίπεδο ασφαλείας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. είναι ανάλογο προς τους κινδύνους.
2. Στα εργαλεία και τις συσκευές για την ηλεκτρονική
διαβίβαση και παραλαβή προσφορών, καθώς και για την
ηλεκτρονική παραλαβή αιτήσεων συµµετοχής πρέπει να
τηρούνται τα ακόλουθα:
α) οι πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές για
την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής, συµπεριλαµβανοµένης της κρυπτογράφησης
και της χρονοσήµανσης είναι διαθέσιµες στους ενδιαφεροµένους,
β) απαιτούνται προηγµένες ηλεκτρονικές υπογραφές,
όπως ορίζονται στο π.δ. 150/2001. Οι αναθέτοντες φορείς αποδέχονται τις προηγµένες ηλεκτρονικές υπογραφές που υποστηρίζονται από αναγνωρισµένο πιστοποιητικό, λαµβάνοντας υπόψη αν τα πιστοποιητικά χορηγούνται από έναν πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης ο οποίος
περιλαµβάνεται στον κατάλογο εµπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ της Επιτροπής, ανεξάρτητα από το αν έχουν δηµιουργηθεί µε ή χωρίς ασφαλή διάταξη δηµιουργίας υπογραφών, µε την επιφύλαξη της συµµόρφωσης µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) Οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να καθορίζουν τον
απαιτούµενο µορφότυπο προηγµένων υπογραφών, βάσει των µορφοτύπων που έχουν θεσπιστεί µε την απόφαση 2011/130/ΕΕ της Επιτροπής, και να θέτουν σε εφαρµογή τα αναγκαία µέτρα ώστε να είναι σε θέση να επεξεργαστούν τεχνικά τους εν λόγω µορφοτύπους· όταν χρησιµοποιείται διαφορετικός µορφότυπος ηλεκτρονικής υπογραφής, τότε η ηλεκτρονική υπογραφή ή ο φορέας του ηλεκτρονικού εγγράφου περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε τις ισχύουσες δυνατότητες επικύρωσης, υπό την ευθύνη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ).
Οι δυνατότητες επικύρωσης επιτρέπουν στον αναθέ-
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τοντα φορέα να επικυρώνει, σε σύγχρονη σύνδεση, δωρεάν και κατά τρόπο κατανοητό για άτοµα µε διαφορετική µητρική γλώσσα, την ηλεκτρονική υπογραφή που έχει
παραληφθεί, ως προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, υποστηριζόµενη από αναγνωρισµένο πιστοποιητικό.
Η ΕΕΤΤ κοινοποιεί τις πληροφορίες σχετικά µε τον πάροχο των υπηρεσιών επικύρωσης στην Επιτροπή.
ββ) Σε περίπτωση προσφορών που υπογράφονται µε
την υποστήριξη αναγνωρισµένου πιστοποιητικού που περιλαµβάνεται στον κατάλογο εµπίστευσης, οι αναθέτοντες φορείς δεν πρέπει να εφαρµόζουν πρόσθετες απαιτήσεις που ενδέχεται να εµποδίσουν τη χρήση των εν
λόγω υπογραφών από τους προσφέροντες.
Για τα έγγραφα που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο
διαδικασίας σύναψης σύµβασης και υπογράφονται από
αρµόδια αρχή κράτους - µέλους ή άλλο φορέα έκδοσης,
η αρµόδια αρχή ή φορέας έκδοσης µπορεί να καθορίζει
τον απαιτούµενο µορφότυπο προηγµένων υπογραφών,
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου 1 της
απόφασης 2011/130/ΕΕ. Επίσης θέτει σε εφαρµογή τα
µέτρα που είναι αναγκαία ώστε να είναι σε θέση να επεξεργαστεί τεχνικά τους µορφοτύπους αυτούς, συµπεριλαµβάνοντας στο σχετικό έγγραφο τις πληροφορίες που
απαιτούνται για την επεξεργασία της υπογραφής. Τα έγγραφα αυτά περιλαµβάνουν στην ηλεκτρονική υπογραφή ή στον φορέα του ηλεκτρονικού εγγράφου πληροφορίες σχετικά µε τις υφιστάµενες δυνατότητες επικύρωσης που επιτρέπουν την επικύρωση της παραλαµβανόµενης ηλεκτρονικής υπογραφής σε σύγχρονη σύνδεση,
δωρεάν και κατά τρόπο κατανοητό για τα άτοµα µε διαφορετική µητρική γλώσσα.
3. Οι υπηρεσίες χρονοσήµανσης παρέχονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της µε αριθµ. ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, από τρίτους, εθνικούς
ή αλλοδαπούς φορείς, πιστοποιηµένους από τις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και διασυνδεδεµένους µε τον εθνικό χρόνο. Η παροχή των υπηρεσιών χρονοσήµανσης αποδεικνύεται µε
σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης των υπηρεσιών
αυτών των φορέων προς το χρήστη, η οποία διαβιβάζεται στο χρήστη µέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., µε κρυπτογραφηµένο τρόπο και επέχει θέση εγγράφου µε βέβαιη χρονολογία. Δεν επιτρέπεται στον αναθέτοντα φορέα ή στη
Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή η παρέµβαση στη διαδικασία χρονοσήµανσης, όπως
ανωτέρω περιγράφεται.
4. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., η οποία δεν µπορεί να αποκατασταθεί σε
χρόνο που να επιτρέπει την κανονική υποβολή των προσφορών, ο αναθέτων φορέας δεν υποχρεούται, συνολικά ή µερικά, να χρησιµοποιήσει το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.. Η ανωτέρω αδυναµία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και στη
συνέχεια, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, ο αναθέτων
φορέας καθορίζει τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας.
5. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται στις συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000)
ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
6. Οι χρήστες αποκτούν δικαίωµα χρήσης του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., εφόσον διαθέτουν τα ανάλογα διαπιστευ-

τήρια που απαιτούνται, σύµφωνα µε την απόφαση της
παραγράφου 7.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού, προσδιορίζεται το επίπεδο ασφαλείας
που απαιτείται για τη χρήση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. στα διάφορα στάδια της διαδικασίας σύναψης συµβάσεων και των
λοιπών εφαρµογών του συστήµατος αυτού.
Άρθρο 260
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
Για τη συλλογή, επεξεργασία και δηµοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά µε τις συµβάσεις του παρόντος Βιβλίου
(άρθρα 222 έως 338) εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο
38.
Άρθρο 261
Ονοµατολογίες
(άρθρο 41 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Οποιεσδήποτε αναφορές σε ονοµατολογίες στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης συµβάσεων γίνονται µε τη
χρήση του «Κοινού λεξιλόγιου για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV)» όπως υιοθετήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 5ης Νοεµβρίου 2002, για το κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις.
Άρθρο 262
Συγκρούσεις συµφερόντων
(άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Οι αναθέτοντες φορείς που είναι αναθέτουσες αρχές
λαµβάνουν κατάλληλα µέτρα, κατά τις επόµενες παραγράφους, για
α) την αποτελεσµατική πρόληψη,
β) τον εντοπισµό και
γ) την επανόρθωσησυγκρούσεων συµφερόντων που
προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης
σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένου του σχεδιασµού και
της προετοιµασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισµού και να διασφαλίζεται η ίση µεταχείριση όλων των οικονοµικών φορέων.
2. Κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων συντρέχει ιδίως όταν µέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής
ή παρόχου υπηρεσιών για τη σύναψη σύµβασης που ενεργεί εξ ονόµατος της αναθέτουσας αρχής, τα οποία εµπλέκονται στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης
σύµβασης ή µπορούν να επηρεάσουν την έκβασή της έχουν, άµεσα ή έµµεσα, χρηµατοοικονοµικό, οικονοµικό ή
άλλο προσωπικό συµφέρον, κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην παράγραφο 4, το οποίο θα µπορούσε να εκληφθεί ως στοιχείο που θίγει την αµεροληψία και την ανεξαρτησία τους στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης
της σύµβασης.
3. Η σύγκρουση συµφερόντων αφορά ιδίως τα ακόλουθα πρόσωπα:
α) µέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής ή
του παρόχου υπηρεσιών για τη σύναψη συµβάσεων, ο οποίος ενεργεί εξ ονόµατος της αναθέτουσας αρχής, συ-
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µπεριλαµβανοµένων των µελών των αποφαινόµενων
ή/και γνωµοδοτικών οργάνων ή /και
β) τα µέλη των οργάνων διοίκησης ή και άλλων οργάνων της αναθέτουσας αρχής
γ) τους συζύγους και συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία µεν γραµµή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθµού των προσώπων των περιπτώσεων α΄ και β΄, τα οποία:
αα) εµπλέκονται στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένου του σχεδιασµού
και της προετοιµασίας της διαδικασίας, καθώς και της
κατάρτισης των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης
σύµβασης ή /και
ββ) µπορούν να επηρεάσουν την έκβασή της.
4. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «συµφέροντα» νοούνται προσωπικά, οικογενειακά, οικονοµικά, πολιτικά ή άλλα κοινά συµφέροντα µε τους υποψηφίους ή προσφέροντες ή µε τους υπεργολάβους αυτών ή
µε οποιοδήποτε µέλος υποψήφιας/προσφέρουσας ένωσης οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και αντικρουόµενων επαγγελµατικών συµφερόντων, όπως ιδίως:
α) Η συµµετοχή προσώπου της παρ. 3 στα όργανα διοίκησης ή διαχείρισης ενός οικονοµικού φορέα, όταν ο
εν λόγω οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία
σύναψης σύµβασης που διενεργεί η αναθέτουσα αρχή.
β) Η κατοχή από πρόσωπο των περιπτώσεων α΄ ή/και
β΄ της παρ. 3, ποσοστού άνω του 0,5% των µετοχών, εταιρικών µεριδίων ή άλλης φύσης δικαιωµάτων επί του
κεφαλαίου οικονοµικού φορέα που συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης σύµβασης, εφόσον η κατοχή του ανωτέρω ποσοστού επιτρέπει τη συµµετοχή στη διαχείριση
του φορέα αυτού.
γ) Η ύπαρξη, κατά τη χρονική περίοδο που έχει ως αφετηρία δώδεκα (12) µήνες πριν από την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης και λήξη την ηµέρα σύναψης αυτής, συµβατικού δεσµού που αφορά είτε στην
παροχή εξηρτηµένης εργασίας είτε στην εκτέλεση έργου ή παροχή υπηρεσιών ή πώληση προϊόντων µεταξύ ενός προσώπου των περιπτώσεων α΄ ή/και β΄ της παρ. 3,
µε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης σύµβασης.
5. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτ. (α) και
(β) της παρ. 3, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν εγγράφως στην αναθέτουσα αρχή τυχόν σύγκρουση συµφερόντων των ιδίων ή των συγγενικών τους προσώπων, υπό
την έννοια της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3, σε σχέση µε οποιονδήποτε υποψήφιο ή προσφέροντα, από τη στιγµή
που λαµβάνουν γνώση της εν λόγω σύγκρουσης, προκειµένου η αναθέτουσα αρχή να είναι σε θέση να προβεί σε
διορθωτικές ενέργειες, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 6.
Παράλληλα, τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια σχετική µε τη διενέργεια της διαδικασίας σύναψης σύµβασης. Η παράβαση των διατάξεων
των προηγούµενων εδαφίων αποτελεί λόγο ακύρωσης
κάθε σχετικής διοικητικής πράξης.
6. Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί
της συνδροµής ή µη κατάστασης σύγκρουσης συµφερόντων. Αν η αναθέτουσα αρχή αποφανθεί ότι συντρέχει
κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων, ενηµερώνει αµέσως την Αρχή και λαµβάνει αµελλητί τα κατάλληλα µέτρα προς διασφάλιση της ίσης µεταχείρισης όλων των
διαγωνιζοµένων, στα οποία µπορεί να περιλαµβάνεται η
εξαίρεση του συγκεκριµένου προσώπου από οποιαδήπο-

τε συµµετοχή στη σχετική διαδικασία σύναψης σύµβασης, εφαρµοζοµένων και των διατάξεων των παράγραφων 4 και 5 του άρθρου 7 του ν. 2690/1999 (Α΄45).
7. Εάν µια σύγκρουση συµφερόντων είναι αδύνατον
να θεραπευθεί µε άλλον τρόπο, ο υποψήφιος ή προσφέρων, ο οποίος σχετίζεται µε αυτή, αποκλείεται από τη
διαδικασία, κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην περίπτωση δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του Βιβλίου Ι.
8. Η αναθέτουσα αρχή συντάσσει και αποστέλλει στην
Αρχή γραπτή έκθεση η οποία περιλαµβάνει τις περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων που εντοπίστηκαν, καθώς και όλα τα επακόλουθα µέτρα που ελήφθησαν, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 341.
ΤΙΤΛΟΣ 3
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ι
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Άρθρο 263
Επιλογή των διαδικασιών
(άρθρο 44 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1 Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να προσφεύγουν
στις ανοικτές ή στις κλειστές διαδικασίες ή στις διαδικασίες µε διαπραγµάτευση µε προηγούµενη προκήρυξη
διαγωνισµού ή στον ανταγωνιστικό διάλογο ή στη σύµπραξη καινοτοµίας, όπως ρυθµίζονται, σύµφωνα µε το
παρόν Βιβλίο.
2. Η προκήρυξη διαγωνισµού µπορεί να λάβει χώρα µε
ένα από τα ακόλουθα µέσα:
α) µέσω περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης , σύµφωνα µε το άρθρο 291, αν η σύµβαση ανατίθεται µέσω κλειστής διαδικασίας ή διαδικασίας µε διαπραγµάτευση,
β) µέσω γνωστοποίησης για την ύπαρξη συστήµατος
προεπιλογής, σύµφωνα µε το άρθρο 292, αν η σύµβαση
ανατίθεται µέσω κλειστής διαδικασίας ή διαδικασίας µε
διαπραγµάτευση ή µε ανταγωνιστικό διάλογο ή σύµπραξη καινοτοµίας,
γ) µέσω της προκήρυξης σύµβασης, σύµφωνα µε το
άρθρο 293.
Στην περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου, οι οικονοµικοί φορείς που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον µετά τη δηµοσίευση της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης προσκαλούνται στη συνέχεια να επιβεβαιώσουν το
ενδιαφέρον τους γραπτώς µέσω πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε το άρθρο 299.
3. Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 269, οι αναθέτοντες φορείς
δύνανται να προσφεύγουν στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη προκήρυξη διαγωνισµού.
Άρθρο 264
Ανοικτή διαδικασία
(άρθρο 45 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Στην ανοικτή διαδικασία, κάθε ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας µπορεί να υποβάλει προσφορά στο
πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισµού.
Η ελάχιστη προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών ανέρχεται σε τριάντα πέντε (35) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης της σύµβασης
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στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 289.
Η προσφορά συνοδεύεται από τις πληροφορίες για
την ποιοτική επιλογή που ζητούνται από τον αναθέτοντα
φορέα.
2. Στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτοντες φορείς έχουν δηµοσιεύσει περιοδική ενδεικτική προκήρυξη που
δεν χρησιµοποιήθηκε ως µέσο προκήρυξης διαγωνισµού,
η ελάχιστη προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών, όπως ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, µπορεί να περιορίζεται σε δεκαπέντε (15) ηµέρες, εφόσον
πληρούνται αµφότερες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η περιοδική ενδεικτική προκήρυξη περιελάµβανε, εκτός από τις πληροφορίες που απαιτούνται από το Παράρτηµα VI Μέρος Α΄ Τµήµα I του Προσαρτήµατος Β΄
του παρόντος νόµου, όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από το Παράρτηµα VI Μέρος Α΄ Τµήµα II του
Προσαρτήµατος Β΄ του παρόντος νόµου, εφόσον οι πληροφορίες αυτές ήταν διαθέσιµες κατά τη δηµοσίευση
της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης.
β) η περιοδική ενδεικτική προκήρυξη απεστάλη προς
δηµοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης εντός διαστήµατος µεταξύ τριάντα πέντε (35) ηµερών και
δώδεκα (12) µηνών πριν από την ηµεροµηνία αποστολής
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης
σύµβασης.
3. Όταν επείγουσα κατάσταση καταλλήλως τεκµηριωµένη από τον αναθέτοντα φορέα καθιστά αδύνατη την
τήρηση της ελάχιστης προθεσµίας που προβλέπεται στο
δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, ο αναθέτων φορέας µπορεί
να ορίζει προθεσµία που δεν µπορεί να είναι µικρότερη
των δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης της σύµβασης.
4. Ο αναθέτων φορέας µπορεί να συντµήσει κατά πέντε (5) ηµέρες την προθεσµία παραλαβής των προσφορών που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, όταν
αποδέχεται την υποβολή προσφορών µε ηλεκτρονικά
µέσα, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 258.
5. Κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στο παρόν άρθρο
προθεσµιών, ειδικά στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων κάτω των ορίων, ισχύουν οι προθεσµίες του άρθρου
331.
Άρθρο 265
Κλειστή διαδικασία
(άρθρο 46 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Στην κλειστή διαδικασία, οποιοσδήποτε οικονοµικός
φορέας µπορεί να υποβάλει αίτηση συµµετοχής στο
πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισµού, παρέχοντας τις πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή που ζητούνται από
τον αναθέτοντα φορέα.
Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής ανέρχεται σε τριάντα (30) τουλάχιστον ηµέρες
από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης της
σύµβασης ή της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης και σε καµία
περίπτωση δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δεκαπέντε
(15) ηµέρες.
2. Προσφορά µπορούν να υποβάλουν µόνο οι οικονοµικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από τον αναθέτοντα
φορέα κατόπιν αξιολόγησης των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να
περιορίζουν τον αριθµό των κατάλληλων υποψηφίων οι

οποίοι προσκαλούνται να συµµετάσχουν στη διαδικασία,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 304.
3. Η προθεσµία παραλαβής των προσφορών µπορεί να
ορίζεται µε κοινή συµφωνία µεταξύ του αναθέτοντος
φορέα και των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί, εφόσον
παρέχεται σε όλους τους επιλεγέντες υποψηφίους ίσος
χρόνος για την κατάρτιση και την υποβολή των προσφορών τους. Ελλείψει συµφωνίας σχετικά µε την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, η προθεσµία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης.
4. Η κοινή συµφωνία της παρ. 3 καταρτίζεται κατά τα
ειδικότερα προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης,
υπό τον όρο ότι διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης των συµµετεχόντων και τεκµηριώνεται
καταλλήλως.
5. Κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στην παράγραφο
1 προθεσµιών, ειδικά στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων κάτω των ορίων, ισχύουν οι προθεσµίες του άρθρου 331.
Άρθρο 266
Διαδικασία µε διαπραγµάτευση µε προηγούµενη
προκήρυξη διαγωνισµού
(άρθρο 47 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση µε προηγούµενη
προκήρυξη διαγωνισµού, οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας µπορεί να υποβάλει αίτηση συµµετοχής στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισµού, παρέχοντας τις πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή που ζητούνται από τον αναθέτοντα φορέα.
Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής ανέρχεται σε τριάντα (30) τουλάχιστον ηµέρες
από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης σύµβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης ή, αν χρησιµοποιείται ως προκήρυξη διαγωνισµού περιοδική ενδεικτική προκήρυξη, της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δεκαπέντε (15) ηµέρες.
2. Μόνον οι οικονοµικοί φορείς που έχουν προσκληθεί
από τον αναθέτοντα φορέα κατόπιν αξιολόγησης των
πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί µπορούν να συµµετάσχουν στις διαπραγµατεύσεις. Οι αναθέτοντες φορείς
µπορούν να περιορίζουν τον αριθµό των κατάλληλων υποψηφίων οι οποίοι προσκαλούνται να συµµετάσχουν
στη διαδικασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 304.
3. Η προθεσµία παραλαβής των προσφορών µπορεί να
ορίζεται µε κοινή συµφωνία µεταξύ του αναθέτοντος
φορέα και των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί, εφόσον
παρέχεται σε όλους ίσος χρόνος για την κατάρτιση και
την υποβολή των προσφορών τους. Ελλείψει συµφωνίας
σχετικά µε την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, η
προθεσµία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10)
ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών στην Υπηρεσία Εκδόσεων
της Ένωσης.
4. Η κοινή συµφωνία της παρ. 3 καταρτίζεται κατά τα
ειδικότερα προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης,
υπό τον όρο ότι διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης των συµµετεχόντων και τεκµηριώνεται
καταλλήλως.
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Ελλείψει συµφωνίας σχετικά µε την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, η προθεσµία δεν είναι µικρότερη
των δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής
της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
5. Κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στο παρόν άρθρο
προθεσµιών, ειδικά στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων κάτω των ορίων, ισχύουν οι προθεσµίες του άρθρου
331.
Άρθρο 267
Ανταγωνιστικός διάλογος
(άρθρο 48 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Στον ανταγωνιστικό διάλογο οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας µπορεί να υποβάλει αίτηση συµµετοχής
στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισµού, παρέχοντας τις
πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή που ζητούνται από τον αναθέτοντα φορέα.
Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής ανέρχεται σε τριάντα (30) τουλάχιστον ηµέρες
από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης σύµβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης ή, αν χρησιµοποιείται ως προκήρυξη διαγωνισµού περιοδική ενδεικτική προκήρυξη, της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δεκαπέντε (15) ηµέρες.
Στο διάλογο µπορούν να συµµετέχουν µόνον οι οικονοµικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από τον αναθέτοντα φορέα κατόπιν αξιολόγησης των πληροφοριών που
έχουν παρασχεθεί. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να
περιορίζουν τον αριθµό των κατάλληλων υποψηφίων, οι
οποίοι προσκαλούνται να συµµετάσχουν στη διαδικασία,
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 304.
Η σύµβαση ανατίθεται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της πλέον συµφέρουσας, από οικονοµική
άποψη, προσφοράς, από πλευράς σχέσης ποιότητας –
τιµής, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 311.
2. Οι αναθέτοντες φορείς προσδιορίζουν τις ανάγκες
και τις απαιτήσεις τους στην προκήρυξη του διαγωνισµού και/ή σε περιγραφικό έγγραφο. Ταυτοχρόνως και
στα ίδια έγγραφα, επίσης παρουσιάζουν και προσδιορίζουν τα επιλεγέντα κριτήρια ανάθεσης και θέτουν ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα.
3. Οι αναθέτοντες φορείς προβαίνουν, µε τους συµµετέχοντες που επελέγησαν, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 301 έως 309, σε διάλογο, σκοπός του
οποίου είναι η διερεύνηση και ο προσδιορισµός των µέσων που µπορούν να ικανοποιήσουν µε τον καλύτερο
τρόπο τις ανάγκες τους. Κατά τη διάρκεια του διαλόγου
αυτού, µπορούν να συζητούν µε τους επιλεγέντες συµµετέχοντες όλες τις πτυχές της σύµβασης.
Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, οι αναθέτοντες φορείς εξασφαλίζουν την ίση µεταχείριση όλων των συµµετεχόντων. Προς το σκοπό αυτόν, δεν παρέχουν, κατά
τρόπο που να δηµιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που
ενδέχεται να ευνοούν ορισµένους συµµετέχοντες έναντι των υπολοίπων.
Σύµφωνα µε το άρθρο 257, οι αναθέτοντες φορείς δεν
αποκαλύπτουν στους λοιπούς συµµετέχοντες τις προτεινόµενες λύσεις ή άλλες εµπιστευτικές πληροφορίες
που έχουν διαβιβαστεί από υποψήφιο ή προσφέροντα
που συµµετέχει στον διάλογο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή του. Η εν λόγω συναίνεση δεν λαµβάνει τη

µορφή γενικής παραίτησης, αλλά παρέχεται σχετικά µε
την προτιθέµενη γνωστοποίηση των συγκεκριµένων
πληροφοριών.
4. Ο ανταγωνιστικός διάλογος µπορεί να διεξάγεται
σε διαδοχικές φάσεις, ούτως ώστε να µειώνεται ο αριθµός των υπό εξέταση λύσεων κατά τη φάση του διαλόγου, µε την εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης που
προσδιορίζονται στην προκήρυξη διαγωνισµού ή στο περιγραφικό έγγραφο. Στην προκήρυξη διαγωνισµού ή στο
περιγραφικό έγγραφο, ο αναθέτων φορέας δηλώνει αν
θα κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας.
5. Ο αναθέτων φορέας συνεχίζει τον διάλογο έως ότου µπορέσει να προσδιορίσει την ή τις λύσεις οι οποίες,
ενδεχοµένως, ανταποκρίνονται στις ανάγκες του.
6. Αφού κηρύξουν τη λήξη του διαλόγου και ενηµερώσουν σχετικά τους εναποµείναντες συµµετέχοντες, οι αναθέτοντες φορείς καλούν, σε χρόνο και εντός προθεσµίας που καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης, καθέναν εξ αυτών να υποβάλει την τελική προσφορά του
βάσει της ή των λύσεων που υποβλήθηκαν και προσδιορίστηκαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου. Οι προσφορές
αυτές περιέχουν όλα τα απαιτούµενα και αναγκαία στοιχεία για την εκτέλεση του σχεδίου.
Κατόπιν αιτήσεως του αναθέτοντος φορέα, οι προσφορές αυτές µπορούν να αποσαφηνίζονται, να εξειδικεύονται και να βελτιστοποιούνται. Ωστόσο, η αποσαφήνιση, εξειδίκευση και βελτιστοποίηση ή οι πρόσθετες
πληροφορίες δεν µπορούν να έχουν ως αποτέλεσµα µεταβολές των ουσιωδών στοιχείων της προσφοράς ή της
σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των αναγκών και των
απαιτήσεων που προσδιορίζονται στην προκήρυξη διαγωνισµού ή στο περιγραφικό έγγραφο, όταν µεταβολές
στα στοιχεία αυτά, στις ανάγκες και στις απαιτήσεις ενδέχεται να δηµιουργούν στρέβλωση του ανταγωνισµού
ή να εισάγουν διακρίσεις.
7. Οι αναθέτοντες φορείς αξιολογούν τις υποβληθείσες προσφορές βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που ορίζονται στην προκήρυξη διαγωνισµού ή στο περιγραφικό
έγγραφο.
Κατ’ αίτηση του αναθέτοντος φορέα, µπορούν να διεξαχθούν συνοµιλίες µε τον προσφέροντα που έχει κριθεί
ότι υπέβαλε την προσφορά που παρουσιάζει τη βέλτιστη
σχέση ποιότητας-τιµής, για την επιβεβαίωση των οικονοµικών δεσµεύσεων ή άλλων όρων που περιέχονται στην
προσφορά, οριστικοποιώντας τους όρους της σύµβασης,
εφόσον αυτό δεν έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη τροποποίηση βασικών στοιχείων της προσφοράς ή της σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των αναγκών και των απαιτήσεων που προσδιορίζονται στην προκήρυξη της
σύµβασης ή στο περιγραφικό έγγραφο και ότι δεν ενέχουν κίνδυνο στρέβλωσης ανταγωνισµού ή πρόκλησης
διακρίσεων.
8. Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να προβλέπουν
την απονοµή βραβείων ή την καταβολή ποσών στους
συµµετέχοντες στον διάλογο.
Άρθρο 268
Σύµπραξη καινοτοµίας
(άρθρο 49 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Στη σύµπραξη καινοτοµίας, οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας µπορεί να υποβάλει αίτηση συµµετοχής στο
πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις περι-
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πτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 263,
παρέχοντας τις πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή
που τίθενται από τον αναθέτοντα φορέα.
Στα έγγραφα της σύµβασης ο αναθέτων φορέας προσδιορίζει την ανάγκη για καινοτόµο προϊόν, υπηρεσία ή
έργο, στην οποία δεν ανταποκρίνεται η αγορά προϊόντων, υπηρεσιών ή έργων, που διατίθενται ήδη στην αγορά και αναγράφει τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει
να πληρούν όλες οι προσφορές.
Οι παρεχόµενες πληροφορίες πρέπει να είναι επαρκώς προσδιορισµένες, ώστε οι οικονοµικοί φορείς να είναι σε θέση να προσδιορίσουν τη φύση και το εύρος της
απαιτούµενης λύσης και να αποφασίσουν αν θα υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής στη διαδικασία.
Ο αναθέτων φορέας µπορεί να αποφασίσει να σχηµατίσει τη σύµπραξη καινοτοµίας µε έναν εταίρο ή µε περισσότερους, που εκτελούν χωριστές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης.
Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής ανέρχεται σε τριάντα (30) τουλάχιστον ηµέρες
από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης σύµβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης και σε καµία
περίπτωση δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δεκαπέντε
(15) ηµέρες.
Στη διαδικασία µπορούν να συµµετάσχουν µόνο οι οικονοµικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από τον αναθέτοντα φορέα µετά την αξιολόγηση των πληροφοριών
που έχουν παρασχεθεί. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν
να περιορίζουν τον αριθµό των κατάλληλων υποψηφίων
οι οποίοι προσκαλούνται να συµµετάσχουν στη διαδικασία, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 304.
Οι συµβάσεις ανατίθενται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της πλέον συµφέρουσας, από οικονοµική άποψη προσφοράς, από πλευράς σχέσης ποιότητας
- τιµής, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 311.
2. Η σύµπραξη καινοτοµίας στοχεύει στην ανάπτυξη ενός καινοτόµου προϊόντος, υπηρεσίας ή έργου και στην
επακόλουθη αγορά των αγαθών, υπηρεσιών ή έργων που
προκύπτουν, υπό την προϋπόθεση ότι ανταποκρίνονται
στα συµπεφωνηµένα µεταξύ αναθετόντων φορέων και
συµµετεχόντων επίπεδα επιδόσεων και µεγίστου κόστους.
Η σύµπραξη καινοτοµίας διαρθρώνεται σε διαδοχικές
φάσεις, σύµφωνα µε την ακολουθία των βηµάτων της
διαδικασίας έρευνας και καινοτοµίας, η οποία µπορεί να
περιλαµβάνει την κατασκευή των προϊόντων, την παροχή των υπηρεσιών ή την ολοκλήρωση των έργων. Η σύµπραξη καινοτοµίας ορίζει ενδιάµεσους στόχους που
πρέπει να επιτευχθούν από τους εταίρους και προβλέπει
την καταβολή της αµοιβής σε κατάλληλες δόσεις.
Με βάση τους ανωτέρω στόχους, ο αναθέτων φορέας
µπορεί να αποφασίσει µετά από κάθε φάση να λύσει τη
σύµπραξη καινοτοµίας ή, σε περίπτωση σύµπραξης καινοτοµίας µε περισσότερους από έναν εταίρους, να περιορίσει τον αριθµό των εταίρων λύοντας επιµέρους
συµβάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι ο αναθέτων φορέας
αναγράφει στα έγγραφα της σύµβασης τις εν λόγω δυνατότητες και τους όρους χρήσης τους.
3. Εκτός εάν το παρόν άρθρο ορίζει άλλως, οι αναθέτοντες φορείς διαπραγµατεύονται µε τους προσφέροντες τις αρχικές και όλες τις επακόλουθες προσφορές

που υποβάλλουν, εξαιρουµένης της τελικής προσφοράς,
µε σκοπό τη βελτίωση του περιεχόµενου τους.
Οι ελάχιστες απαιτήσεις και τα κριτήρια ανάθεσης δεν
υπόκεινται σε διαπραγµατεύσεις.
4. Κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων, οι αναθέτοντες φορείς εξασφαλίζουν την ίση µεταχείριση όλων
των προσφερόντων. Προς τον σκοπό αυτόν, δεν παρέχουν κατά τρόπο που να δηµιουργεί διακρίσεις πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν ορισµένους προσφέροντες έναντι των υπολοίπων.
Ενηµερώνουν, σε χρόνο και εντός προθεσµίας που ορίζονται στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, όλους τους προσφέροντες των οποίων οι προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί, σύµφωνα µε την παρ. 5 γραπτώς για τυχόν αλλαγές των τεχνικών προδιαγραφών ή
άλλων εγγράφων της σύµβασης, πέραν εκείνων που καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις. Μετά τις αλλαγές
αυτές, οι αναθέτοντες φορείς παρέχουν επαρκές χρονικό διάστηµα στους προσφέροντες ώστε να τροποποιήσουν και να υποβάλουν εκ νέου τροποποιηµένες προσφορές, κατά περίπτωση.
Σύµφωνα µε το άρθρο 257, οι αναθέτοντες φορείς δεν
αποκαλύπτουν στους λοιπούς συµµετέχοντες εµπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί από υποψήφιο
ή προσφέροντα που συµµετέχει στις διαπραγµατεύσεις,
χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή του. Η εν λόγω συναίνεση δεν λαµβάνει τη µορφή γενικής παραίτησης, αλλά
παρέχεται σχετικά µε την προτιθέµενη γνωστοποίηση
των συγκεκριµένων πληροφοριών.
5. Οι διαπραγµατεύσεις κατά τη διάρκεια των διαδικασιών σύµπραξης καινοτοµίας µπορούν να διεξάγονται σε
διαδοχικές φάσεις, ούτως ώστε να µειώνεται ο αριθµός
των προς διαπραγµάτευση προσφορών µε την εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης που ορίζονται στην προκήρυξη σύµβασης, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή στα έγγραφα της σύµβασης. Ο αναθέτων
φορέας διευκρινίζει εάν θα κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής στην προκήρυξη της σύµβασης, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή στα έγγραφα
της σύµβασης.
6. Κατά την επιλογή των υποψηφίων, οι αναθέτοντες
φορείς εφαρµόζουν ιδίως τα κριτήρια που σχετίζονται
µε την ικανότητα των υποψηφίων στο πεδίο της έρευνας
και της ανάπτυξης, καθώς και την ικανότητά τους όσον
αφορά την ανάπτυξη και την εφαρµογή καινοτόµων λύσεων.
Μόνο οι οικονοµικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από τον αναθέτοντα φορέα κατόπιν αξιολόγησης των ζητούµενων πληροφοριών µπορούν να υποβάλουν σχέδια
έρευνας και καινοτοµίας, για την κάλυψη αναγκών, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί από τον αναθέτοντα φορέα
ότι δεν µπορούν να καλυφθούν από τις υφιστάµενες λύσεις.
Στα έγγραφα της σύµβασης ο αναθέτων φορέας ορίζει
τις συµφωνίες που διέπουν τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας.
Σε περίπτωση σύµπραξης καινοτοµίας µε περισσότερους του ενός εταίρους, ο αναθέτων φορέας, σύµφωνα
µε το άρθρο 257, δεν αποκαλύπτει στους λοιπούς εταίρους λύσεις που προτείνονται από άλλον εταίρο ή άλλες
εµπιστευτικές πληροφορίες που διαβιβάζονται από αυ-
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τόν στο πλαίσιο της σύµπραξης χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή του. Η εν λόγω συναίνεση δεν λαµβάνει τη
µορφή γενικής παραίτησης, αλλά παρέχεται σχετικά µε
την προτιθέµενη γνωστοποίηση των συγκεκριµένων
πληροφοριών.
7. Ο αναθέτων φορέας εξασφαλίζει ότι η δοµή της σύµπραξης και ιδίως η διάρκεια και η αξία των διαφορετικών φάσεων ανταποκρίνονται στον βαθµό καινοτοµίας
της προτεινόµενης λύσης και την ακολουθία των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτοµίας που απαιτούνται
για την ανάπτυξη µιας καινοτόµου λύσης, η οποία δεν
διατίθεται ακόµη στην αγορά. Η εκτιµώµενη αξία των αγαθών, υπηρεσιών ή έργων που αγοράζονται δεν είναι
δυσανάλογη σε σχέση µε την επένδυση για την ανάπτυξή τους.
Άρθρο 269
Χρήση της διαδικασίας µε διαπραγµάτευση
χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση
(άρθρο 50 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να χρησιµοποιούν µια
διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη προκήρυξη διαγωνισµού, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εάν, ύστερα από διαδικασία µε προηγούµενη προκήρυξη διαγωνισµού, δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά ή
καµία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι κατάλληλη ή καµία αίτηση συµµετοχής ή καµία από τις υποβληθείσες αιτήσεις δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύµβασης.
Μη κατάλληλη θεωρείται µία προσφορά όταν είναι άσχετη µε τη σύµβαση και αδυνατεί προδήλως, χωρίς να
τροποποιηθεί ουσιαστικά, να ανταποκριθεί στις ανάγκες
και τις απαιτήσεις του αναθέτοντος φορέα, όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης.
Μη κατάλληλη θεωρείται µία αίτηση συµµετοχής όταν
στο πρόσωπο του οικονοµικού φορέα συντρέχει υποχρεωτικός ή δυνητικός λόγος αποκλεισµού, σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 του άρθρου 304 ή την παράγραφο 1
του άρθρου 305 ή όταν αυτός δεν πληροί τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής που έχει θέσει ο αναθέτων φορέας,
σύµφωνα µε το άρθρα 304 ή 305,
β) εάν µια σύµβαση έχει αποκλειστικά ως στόχο έρευνα, δοκιµές, µελέτη ή ανάπτυξη και όχι την εξασφάλιση
κέρδους ή την ανάκτηση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και στον βαθµό που η ανάθεση µιας τέτοιας σύµβασης δεν θίγει την ανάθεση, µε διαγωνιστική διαδικασία, επόµενων συµβάσεων, οι οποίες θα επιδιώκουν ιδίως αυτούς τους στόχους,
γ) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες µπορούν να
παρασχεθούν µόνον από έναν συγκεκριµένο οικονοµικό
φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους:
αα) ο στόχος της σύµβασης είναι η δηµιουργία ή απόκτηση µοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης, όπου η ταυτότητα του καλλιτέχνη συνδέεται άρρηκτα µε τον µοναδικό χαρακτήρα και την αξία του έργου
τέχνης,
ββ) δεν υφίσταται ανταγωνισµός, επειδή υπάρχουν τεχνικοί λόγοι που εµποδίζουν την ανάπτυξή του,
γγ) για λόγους προστασίας αποκλειστικών δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων διανοητι-

κής ιδιοκτησίας.
Οι εξαιρέσεις που ορίζονται στις υποπεριπτώσεις ββ)
και γγ) εφαρµόζονται µόνο εάν δεν υπάρχει εύλογη εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο και η απουσία ανταγωνισµού δεν είναι αποτέλεσµα τεχνητού περιορισµού των
παραµέτρων της σύµβασης,
δ) στο µέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόµενης σε γεγονότα
απρόβλεπτα για τον αναθέτοντα φορέα, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις
ανοικτές, κλειστές και τις διαδικασίες µε διαπραγµάτευση µε προηγούµενη προκήρυξη διαγωνισµού. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτοντες φορείς για
την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει
σε καµία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη,
ε) για συµπληρωµατικές παραδόσεις που πραγµατοποιούνται από τον αρχικό προµηθευτή και προορίζονται
είτε για τη µερική αντικατάσταση αγαθών ή εγκαταστάσεων είτε για επέκταση υφιστάµενων αγαθών ή εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προµηθευτή θα υποχρέωνε
τον αναθέτοντα φορέα να προµηθευτεί αγαθά µε διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι ασυµβίβαστα ή προκαλούν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως
προς τη χρήση και τη συντήρηση,
στ) για νέα έργα ή υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη παροµοίων έργων ή υπηρεσιών που ανατέθηκαν στον ανάδοχο στον οποίο είχε ανατεθεί παλαιότερη
σύµβαση από τους ίδιους αναθέτοντες φορείς, υπό την
προϋπόθεση ότι αυτά τα έργα ή υπηρεσίες είναι, σύµφωνα µε βασικό σχέδιο το οποίο αποτέλεσε αντικείµενο αρχικής σύµβασης η οποία έχει συναφθεί, σύµφωνα µε διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 263.
Στο βασικό σχέδιο επισηµαίνεται η έκταση πιθανών
συµπληρωµατικών έργων ή υπηρεσιών και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα ανατεθούν. Η ενδεχόµενη χρήση
της εν λόγω διαδικασίας επισηµαίνεται ήδη κατά την
προκήρυξη του πρώτου διαγωνισµού και το συνολικό
προβλεπόµενο ποσό των επακόλουθων εργασιών ή υπηρεσιών λαµβάνεται υπόψη από τους αναθέτοντες φορείς
κατά την εφαρµογή των άρθρων 235 και 236,
ζ) για αγαθά που είναι εισηγµένα και αγοράζονται σε
χρηµατιστήριο εµπορευµάτων,
η) για τις αγορές ευκαιρίας, όταν, µε την αξιοποίηση
µιας ιδιαίτερα ευνοϊκής ευκαιρίας που παρουσιάζεται για
πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα, µπορούν να αποκτηθούναγαθά σε τιµή πολύ χαµηλότερη από τις τιµές που
επικρατούν συνήθως στην αγορά,
θ) για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, υπό ιδιαίτερα
ευνοϊκούς όρους είτε από έναν προµηθευτή που έπαυσε
οριστικά τις εµπορικές του δραστηριότητες είτε από τον
εκκαθαριστή σε διαδικασία αφερεγγυότητας, δικαστικού
συµβιβασµού ή ανάλογης διαδικασίας που προβλέπεται
σε διατάξεις νόµου,
ι) όταν η σχετική σύµβαση υπηρεσιών έπεται διαγωνισµού µελετών που έχει διοργανωθεί, σύµφωνα µε το παρόν Βιβλίο πρέπει, σύµφωνα µε τους κανόνες που προβλέπει ο διαγωνισµός µελετών, να ανατεθεί στον νικητή
ή σε έναν από τους νικητές του διαγωνισµού αυτού·
στην τελευταία αυτή περίπτωση, όλοι οι νικητές του διαγωνισµού πρέπει να καλούνται να συµµετάσχουν στις
διαπραγµατεύσεις.

164
ΤΜΗΜΑ II
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Άρθρο 270
Δυναµικά συστήµατα αγορών
(άρθρο 52 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να χρησιµοποιούν
το δυναµικό σύστηµα αγορών για αγορές τρέχουσας
χρήσης, των οποίων τα γενικά διαθέσιµα στην αγορά χαρακτηριστικά ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους. Το δυναµικό σύστηµα αγορών λειτουργεί ως µια εξ ολοκλήρου
ηλεκτρονική διαδικασία και είναι ανοικτό καθ’ όλη περίοδο ισχύος του συστήµατος σε κάθε οικονοµικό φορέα
που πληροί τα κριτήρια επιλογής. Μπορεί να χωριστεί σε
κατηγορίες προϊόντων, έργων ή υπηρεσιών που ορίζονται αντικειµενικά µε βάση τα χαρακτηριστικά της σύµβασης που πρέπει να εκτελεστεί στο πλαίσιο της εκάστοτε κατηγορίας.
Τα χαρακτηριστικά αυτά µπορούν να περιλαµβάνουν
αναφορά στο µέγιστο επιτρεπόµενο µέγεθος των συγκεκριµένων συµβάσεων που πρόκειται να συναφθούν ή σε
συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή στην οποία θα εκτελεστούν αυτές οι συµβάσεις.
2. Για τη σύναψη σύµβασης στο πλαίσιο ενός δυναµικού συστήµατος αγορών, οι αναθέτοντες φορείς ακολουθούν τους κανόνες της κλειστής διαδικασίας. Όλοι οι
υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια επιλογής γίνονται
δεκτοί στο σύστηµα και ο αριθµός των υποψηφίων που
γίνονται δεκτοί στο σύστηµα δεν περιορίζεται, σύµφωνα
µε την παρ. 2 του άρθρου 304. Όταν οι αναθέτοντες φορείς χωρίζουν το σύστηµα σε κατηγορίες προϊόντων, έργων ή υπηρεσιών, σύµφωνα προς την παράγραφος 1του
παρόντος άρθρου, καθορίζουν τα εφαρµοζόµενα κριτήρια επιλογής για εκάστη κατηγορία.
Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόµενα στο άρθρο
265, ισχύουν οι ακόλουθες προθεσµίες:
α) Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων
συµµετοχής ανέρχεται, κατά γενικό κανόνα, σε τριάντα
(30) τουλάχιστον ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης σύµβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης ή της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, εφόσον ως µέσον προκήρυξης του διαγωνισµού χρησιµοποιείται περιοδική ενδεικτική προκήρυξη
και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι µικρότερη
των δεκαπέντε (15) ηµερών.
Μετά την αποστολή της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την σύναψη της πρώτης σύµβασης στο πλαίσιο του δυναµικού συστήµατος αγορών, δεν τίθεται καµία επιπλέον προθεσµία παραλαβής αιτήσεων συµµετοχής.
β) Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών
ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής στην Υπηρεσία εκδόσεων της Ένωσης της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 265.

3. Όλες οι επικοινωνίες στο πλαίσιο ενός δυναµικού
συστήµατος αγορών πραγµατοποιούνται αποκλειστικώς
µε ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα µε τις παραραγράφους
1, 3 και 5 του άρθρου 258.
4. Για τους σκοπούς της ανάθεσης συµβάσεων εντός
ενός δυναµικού συστήµατος αγορών, οι αναθέτοντες
φορείς:
α) δηµοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισµού, όπου διευκρινίζεται ότι πρόκειται για ένα δυναµικό σύστηµα αγορών,
β) διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύµβασης τουλάχιστον τη φύση και την εκτιµώµενη ποσότητα των προβλεπόµενων αγορών, καθώς και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν το δυναµικό σύστηµα αγορών,
συµπεριλαµβανοµένου του τρόπου λειτουργίας του, του
χρησιµοποιούµενου ηλεκτρονικού εξοπλισµού και των
τεχνικών ρυθµίσεων και προδιαγραφών της σύνδεσης,
γ) αναφέρουν κάθε διαίρεση σε κατηγορίες προϊόντων, έργων ή υπηρεσιών και τα χαρακτηριστικά τους,
δ) παρέχουν ελεύθερη, πλήρη, άµεση και ελεύθερη
πρόσβαση, για όσο διάστηµα είναι σε ισχύ το σύστηµα,
στα έγγραφα της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 297.
5. Οι αναθέτοντες φορείς παρέχουν, καθ’ όλη την περίοδο ισχύος του δυναµικού συστήµατος αγορών, τη δυνατότητα σε κάθε οικονοµικό φορέα να ζητήσει να συµµετάσχει στο σύστηµα, σύµφωνα µε τους όρους που
προβλέπει η παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Οι αναθέτοντες φορείς ολοκληρώνουν την αξιολόγηση των εν λόγω αιτήσεων, σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλογής εντός
δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή τους. Η
προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί σε δεκαπέντε (15)
εργάσιµες ηµέρες σε µεµονωµένες περιπτώσεις, όταν
αυτό δικαιολογείται, ιδίως λόγω της ανάγκης να εξεταστούν συµπληρωµατικά έγγραφα ή να επαληθευθεί διαφορετικά αν πληρούνται τα κριτήρια επιλογής.
Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου και εφόσον
δεν έχει αποσταλεί η πρόσκληση υποβολής προσφορών
για την πρώτη συγκεκριµένη σύµβαση εντός του δυναµικού συστήµατος αγορών, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να παρατείνουν την περίοδο αξιολόγησης, εφόσον,
εν τω µεταξύ δεν έχει υπάρξει άλλη πρόσκληση υποβολής προσφορών κατά τη διάρκεια της παράτασης της περιόδου αξιολόγησης. Η διάρκεια της παράτασης στην οποία προτίθενται να προβούν οι αναθέτοντες φορείς αναφέρεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Οι αναθέτοντες φορείς ενηµερώνουν το ταχύτερο δυνατόν τον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν έχει γίνει δεκτός στο δυναµικό σύστηµα αγορών ή όχι.
6. Οι αναθέτοντες φορείς προσκαλούν όλους τους
συµµετέχοντες που έχουν γίνει δεκτοί να υποβάλουν
προσφορά για σύναψη κάθε συγκεκριµένης σύµβασης εντός του δυναµικού συστήµατος αγορών, σύµφωνα µε
το άρθρο 299. Όταν το δυναµικό σύστηµα αγορών χωρίζεται σε κατηγορίες έργων, προϊόντων ή υπηρεσιών, οι
αναθέτοντες φορείς καλούν όλους τους συµµετέχοντες
που έχουν γίνει δεκτοί στην κατηγορία της συγκεκριµένης σύµβασης, να υποβάλουν προσφορά.
Οι αναθέτοντες φορείς αναθέτουν τη σύµβαση στον
προσφέροντα που έχει υποβάλει την καλύτερη προσφορά βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που ορίζονται στην
προκήρυξη του διαγωνισµού για το δυναµικό σύστηµα αγορών, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος,
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ή, αν χρησιµοποιείται γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήµατος προεπιλογής ως µέσο προκήρυξης διαγωνισµού, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών.
Τα κριτήρια αυτά µπορούν, κατά περίπτωση, να προσδιορίζονται µε µεγαλύτερη ακρίβεια στην πρόσκληση υποβολής προσφορών.
7. Οι αναθέτοντες φορείς οι οποίοι, δυνάµει του άρθρου 305, επικαλούνται λόγους αποκλεισµού και κριτήρια επιλογής που προβλέπονται στο πλαίσιο του Βιβλίου
Ι του παρόντος νόµου, µπορούν, ανά πάσα στιγµή κατά
την περίοδο ισχύος του δυναµικού συστήµατος αγορών,
να απαιτούν από τους συµµετέχοντες που έχουν γίνει
δεκτοί να καταθέτουν επικαιροποιηµένη υπεύθυνη δήλωση όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 79,
εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία
διαβίβασης της αίτησης.
Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παρούσας
παραγράφου, εφαρµόζονται οι παράγραφοι 2 έως 5 του
άρθρου 79 καθ’ όλη την περίοδο ισχύος του δυναµικού
συστήµατος αγορών.
8. Οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν την περίοδο ισχύος του δυναµικού συστήµατος αγορών στην προκήρυξη του διαγωνισµού και ενηµερώνουν την Επιτροπή
για οποιαδήποτε µεταβολή της εν λόγω περιόδου ισχύος, µε τη χρήση των κατωτέρω τυποποιηµένων εντύπων:
α) εάν η περίοδος ισχύος µεταβάλλεται χωρίς να παύει η λειτουργία του συστήµατος, µέσω του εντύπου που
χρησιµοποιείται αρχικά για την προκήρυξη διαγωνισµού
για το δυναµικό σύστηµα αγορών,
β) εάν παύει η λειτουργία του συστήµατος, µέσω της
γνωστοποίησης συναφθείσας σύµβασης που αναφέρεται στο άρθρο 294.
9. Στους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς καθώς και στους συµµετέχοντες στο δυναµικό σύστηµα αγορών δεν επιβάλλεται καµία χρέωση πριν ή κατά την
περίοδο ισχύος του συστήµατος.
10. Ο αναθέτων φορέας αναφέρει στα έγγραφα της
σύµβασης τους ειδικότερους όρους εφαρµογής του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 271
Ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί
(άρθρο 53 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να προσφεύγουν
σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς, στους οποίους παρουσιάζονται νέες, µειωµένες τιµές και/ή νέες αξίες όσον αφορά ορισµένα στοιχεία των προσφορών. Για το
σκοπό αυτόν, οι αναθέτοντες φορείς διοργανώνουν τον
ηλεκτρονικό πλειστηριασµό µε τη µορφή επαναλαµβανόµενης ηλεκτρονικής διαδικασίας, διεξαγόµενης έπειτα
από προκαταρκτική πλήρη αξιολόγηση των προσφορών,
επιτρέποντας την ταξινόµησή τους µε βάση αυτόµατες
µεθόδους αξιολόγησης.
Δεδοµένου ότι ορισµένες συµβάσεις υπηρεσιών ή έργων που έχουν ως αντικείµενο υπηρεσίες πνευµατικού
δηµιουργού, όπως ο σχεδιασµός έργων δεν µπορούν να
ταξινοµηθούν µε βάση αυτόµατη µέθοδο αξιολόγησης,
οι συµβάσεις αυτές δεν αποτελούν αντικείµενο ηλεκτρονικών πλειστηριασµών.
2. Σε ανοικτή ή κλειστή διαδικασία ή σε διαδικασία µε
διαπραγµάτευση µε προηγούµενη προκήρυξη διαγωνι-

σµού, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να αποφασίζουν
ότι πριν από την ανάθεση µιας σύµβασης διεξάγεται ηλεκτρονικός πλειστηριασµός, όταν το περιεχόµενο των εγγράφων της σύµβασης και ιδίως οι τεχνικές προδιαγραφές µπορούν να καθορισθούν µε ακρίβεια.
Υπό τους ιδίους όρους, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός µπορεί να χρησιµοποιείται κατά το νέο διαγωνισµό
µεταξύ των µερών µιας συµφωνίας-πλαίσιο, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 273, καθώς και κατά το
διαγωνισµό για την ανάθεση συµβάσεων στο πλαίσιο
του δυναµικού συστήµατος αγορών, όπως αναφέρεται
στο άρθρο 270.
3. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός αφορά σε ένα από
τα ακόλουθα στοιχεία των προσφορών:
α) µόνο στις τιµές εφόσον η σύµβαση ανατίθεται αποκλειστικά βάσει της τιµής,
β) στις τιµές και/ή τις νέες αξίες των στοιχείων των
προσφορών που επισηµαίνονται στα έγγραφα της σύµβασης, εφόσον η σύµβαση ανατίθεται βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής ή στην προσφορά µε το
χαµηλότερο κόστος, σύµφωνα µε µια προσέγγιση βασιζόµενη στη σχέση αποδοτικότητας-κόστους.
4. Οι αναθέτοντες φορείς που αποφασίζουν να κάνουν
χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, το δηλώνουν στην
προκήρυξη διαγωνισµού, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης
ενδιαφέροντος ή, αν χρησιµοποιείται γνωστοποίηση για
την ύπαρξη συστήµατος προεπιλογής ως µέσο προκήρυξης διαγωνισµού, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών. Τα έγγραφα της σύµβασης περιλαµβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα
VII του Προσαρτήµατος Β΄ του παρόντος νόµου.
5. Οι αναθέτοντες φορείς, πριν να προβούν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό, διενεργούν µια πρώτη πλήρη αξιολόγηση των προσφορών, σύµφωνα µε το κριτήριο ή
τα κριτήρια ανάθεσης και µε τη στάθµισή τους, όπως έχουν καθορισθεί.
Η προσφορά θεωρείται παραδεκτή όταν έχει υποβληθεί από προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 304 ή την παράγραφο 1 του άρθρου 305 και πληροί τα κριτήρια επιλογής
των άρθρων 304 και 305, εφόσον η προσφορά είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές, χωρίς να είναι µη
κανονική ή απαράδεκτη ή ακατάλληλη.
Μη κανονικές προσφορές θεωρούνται ιδίως όσες προσφορές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων
της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσµα, όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία
συµπαιγνίας ή διαφθοράς ή όσες κρίνονται από τον αναθέτοντα φορέα ασυνήθιστα χαµηλές. Απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται ιδίως όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα και όσων η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό
του αναθέτοντος φορέα, όπως καθορίσθηκε και τεκµηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύµβασης.
Μη κατάλληλη θεωρείται µία προσφορά όταν δεν σχετίζεται µε τη σύµβαση και αδυνατεί προδήλως, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση, να ανταποκριθεί στις ανάγκες και
τις απαιτήσεις του αναθέτοντος φορέα, όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης.
Μη κατάλληλη θεωρείται µία αίτηση συµµετοχής όταν
στο πρόσωπο του οικονοµικού φορέα συντρέχει υποχρεωτικός ή δυνητικός λόγος αποκλεισµού, σύµφωνα µε
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την παράγραφο 1 του άρθρου 304 ή την παράγραφο 1
του άρθρου 305 ή όταν αυτός δεν πληροί τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής που καθορίζονται από τον αναθέτοντα φορέα, σύµφωνα µε τα άρθρα 304 ή 305.
Όλοι οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές προσφορές καλούνται ταυτόχρονα να συµµετάσχουν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό, χρησιµοποιώντας, κατά την προκαθορισµένη ηµέρα και ώρα, τα στοιχεία σύνδεσης, σύµφωνα µε τις οδηγίες που παρέχονται
στην πρόσκληση. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός µπορεί να διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις. Ο ηλεκτρονικός
πλειστηριασµός δεν αρχίζει προτού παρέλθουν δύο (2)
εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής των
προσκλήσεων.
6. Η πρόσκληση συνοδεύεται από το αποτέλεσµα της
πλήρους αξιολόγησης της οικείας προσφοράς, η οποία
διεξάγεται, σύµφωνα µε τη στάθµιση που προβλέπεται
στην παράγραφο 5 του άρθρου 311.
Η πρόσκληση αναφέρει επίσης το µαθηµατικό τύπο,
βάσει του οποίου καθορίζεται κατά τον ηλεκτρονικό
πλειστηριασµό, η αυτόµατη κατάταξη των προσφορών
σε συνάρτηση µε τις νέες υποβαλλόµενες τιµές ή/και τις
νέες αξίες. Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η
οικονοµικώς πιο συµφέρουσα προσφορά βρίσκεται µε
βάση µόνο την τιµή, ο µαθηµατικός αυτός τύπος εκφράζει τη στάθµιση όλων των κριτηρίων που έχουν καθοριστεί για τον προσδιορισµό της πλέον συµφέρουσας από
οικονοµική άποψη προσφοράς, όπως αναφέρεται στη
γνωστοποίηση που χρησιµοποιείται ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού ή σε άλλα έγγραφα της σύµβασης.
Προς το σκοπό αυτόν, περιθώρια διακύµανσης περιορίζονται εκ των προτέρων σε συγκεκριµένη τιµή.
Αν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές, προβλέπεται χωριστός µαθηµατικός τύπος για κάθε εναλλακτική
προσφορά.
7. Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού
πλειστηριασµού, οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν
αµέσως σε όλους τους προσφέροντες τουλάχιστον τις
πληροφορίες εκείνες που τους δίνουν τη δυνατότητα να
γνωρίζουν, ανά πάσα στιγµή, την αντίστοιχη κατάταξή
τους. Δύνανται επίσης, εάν επισηµαίνεται εκ των προτέρων, να γνωστοποιούν και άλλες πληροφορίες σχετικά
µε άλλες τιµές ή αξίες που υποβάλλονται. Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται επιπλέον να ανακοινώνουν ανά
πάσα στιγµή τον αριθµό των συµµετεχόντων σε κάθε
φάση του πλειστηριασµού. Ωστόσο, σε καµία περίπτωση
δεν µπορούν να γνωστοποιούν την ταυτότητα των προσφερόντων κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων φάσεων
του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού.
8. Οι αναθέτοντες φορείς περατώνουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό µε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:
α) κατά την προκαθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα,
β) όταν δεν λαµβάνουν πλέον νέες τιµές ή νέες αξίες
που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σχετικά µε τις
ελάχιστες διαφοροποιήσεις, εφόσον έχουν δηλώσει
προηγουµένως το χρονικό διάστηµα που θα επιτρέψουν
να παρέλθει από την παραλαβή της τελευταίας υποβολής πριν περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό ή
γ) όταν οι προκαθορισµένες φάσεις του πλειστηριασµού έχουν όλες ολοκληρωθεί.
Εάν οι αναθέτοντες φορείς προτίθενται να περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό, σύµφωνα µε την
περίπτωση γ΄ του πρώτου εδαφίου, ενδεχοµένως σε

συνδυασµό µε τον τρόπο που προβλέπεται στην περίπτωση β΄, η πρόσκληση συµµετοχής στον πλειστηριασµό προσδιορίζει το χρονοδιάγραµµα κάθε φάσης του
πλειστηριασµού.
9. Μετά την περάτωση του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, οι αναθέτοντες φορείς αναθέτουν τη σύµβαση,
σύµφωνα µε το άρθρο 311, βάσει των αποτελεσµάτων
του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού.
10. Ο αναθέτων φορέας αναφέρει στα έγγραφα της
σύµβασης τους ειδικότερους όρους εφαρµογής του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 272
Ηλεκτρονικοί κατάλογοι
(άρθρο 54 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Όταν απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν, υπό την επιφύλαξη της απόφασης της παραγράφου 2, να ορίζουν ότι οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται υπό τη µορφή
ηλεκτρονικού καταλόγου ή να περιλαµβάνουν ηλεκτρονικό κατάλογο.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, για τους αναθέτοντες φορείς που είναι αναθέτουσες αρχές µπορεί να καθίσταται υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών καταλόγων για συγκεκριµένα είδη συµβάσεων.
3. Οι προσφορές που υποβάλλονται υπό µορφή ηλεκτρονικού καταλόγου µπορούν να συνοδεύονται από άλλα έγγραφα, που συµπληρώνουν την προσφορά.
4. Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι καταρτίζονται από τους
υποψηφίους ή τους προσφέροντες µε σκοπό τη συµµετοχή τους σε µια συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και το υπόδειγµα που καθορίζεται από τον αναθέτοντα φορέα.
Επιπλέον, οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι συµµορφώνονται
µε τις απαιτήσεις για τα µέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας
όπως και µε τυχόν επιπρόσθετες απαιτήσεις που ορίζονται από τον αναθέτοντα φορέα, σύµφωνα µε το άρθρο
258.
5. Όταν η υποβολή προσφορών υπό τη µορφή ηλεκτρονικών καταλόγων επιτρέπεται ή επιβάλλεται, οι αναθέτοντες φορείς:
α) το δηλώνουν στην προκήρυξη διαγωνισµού, στην
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή , όταν χρησιµοποιείται γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήµατος προεπιλογής ως µέσο προκήρυξης διαγωνισµού, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή διαπραγµάτευσης,
β) επισηµαίνουν στα έγγραφα της σύµβασης όλες τις
αναγκαίες πληροφορίες, σύµφωνα µε το άρθρο 258 όσον αφορά το υπόδειγµα, τον χρησιµοποιούµενο ηλεκτρονικό εξοπλισµό και τις τεχνικές διευθετήσεις και
προδιαγραφές της σύνδεσης για τον κατάλογο.
6. Εάν έχει συναφθεί συµφωνία-πλαίσιο µε περισσότερους του ενός οικονοµικούς φορείς µετά την υποβολή
προσφορών υπό τη µορφή ηλεκτρονικών καταλόγων, οι
αναθέτοντες φορείς µπορούν να ορίζουν ότι η προκήρυξη νέου διαγωνισµού για συγκεκριµένες συµβάσεις λαµβάνει χώρα βάσει επικαιροποιηµένων καταλόγων. Σε αυτή την περίπτωση, οι αναθέτοντες φορείς χρησιµοποιούν µία από τις ακόλουθες µεθόδους:
α) καλούν τους προσφέροντες να υποβάλουν εκ νέου
τους ηλεκτρονικούς καταλόγους τους, προσαρµοσµέ-
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νους στις απαιτήσεις της εν λόγω σύµβασης ή
β) ενηµερώνουν τους προσφέροντες ότι σκοπεύουν
να συλλέξουν από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους που
έχουν ήδη υποβληθεί τις πληροφορίες που απαιτούνται,
ώστε να καταρτισθούν προσφορές προσαρµοσµένες
στις απαιτήσεις της συγκεκριµένης σύµβασης, υπό την
προϋπόθεση ότι η χρήση της εν λόγω µεθόδου έχει επισηµανθεί στα έγγραφα της σύµβασης για τη συµφωνίαπλαίσιο.
7. Εάν οι αναθέτοντες φορείς προκηρύσσουν νέο διαγωνισµό για συγκεκριµένες συµβάσεις, σύµφωνα µε την
περίπτωση β΄ της παρ. 6, ενηµερώνουν τους προσφέροντες για την ηµεροµηνία και ώρα κατά την οποία σκοπεύουν να συλλέξουν τις πληροφορίες που απαιτούνται ούτως ώστε να καταρτισθούν προσφορές προσαρµοσµένες στις απαιτήσεις της συγκεκριµένης σύµβασης και
παρέχουν στους προσφέροντες τη δυνατότητα να αρνηθούν την εν λόγω συλλογή πληροφοριών.
Οι αναθέτοντες φορείς προβλέπουν επαρκές χρονικό
διάστηµα µεταξύ της ενηµέρωσης και της συλλογής των
πληροφοριών.
Πριν από την ανάθεση της σύµβασης, οι αναθέτοντες
φορείς παρουσιάζουν τις συλλεγείσες πληροφορίες
στον ενδιαφερόµενο προσφέροντα, δίνοντάς του την
ευκαιρία να αµφισβητήσει ή να επιβεβαιώσει ότι η προσφορά που προέκυψε µε αυτόν τον τρόπο δεν περιέχει
ουσιώδη σφάλµατα.
8. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να αναθέτουν συµβάσεις βάσει ενός δυναµικού συστήµατος αγορών απαιτώντας οι προσφορές συγκεκριµένης σύµβασης να υποβάλλονται υπό µορφή ηλεκτρονικού καταλόγου.
Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν επίσης να αναθέτουν
συµβάσεις βάσει ενός δυναµικού συστήµατος αγορών
βάσει της περίπτωσης β΄ της παρ. 6 και της παρ. 7, υπό
την προϋπόθεση ότι η αίτηση συµµετοχής στο δυναµικό
σύστηµα αγορών συνοδεύεται από ηλεκτρονικό κατάλογο, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και το υπόδειγµα που καθορίζεται από τον αναθέτοντα φορέα. Στη
συνέχεια, ο εν λόγω κατάλογος συµπληρώνεται από
τους υποψηφίους, αφού ενηµερωθούν για την πρόθεση
του αναθέτοντος φορέα να καταρτίσει προσφορές µέσω
της διαδικασίας της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6.
ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Άρθρο 273
Συµφωνίες-πλαίσιο
(άρθρο 51 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να συνάπτουν συµφωνίες-πλαίσιο, εφόσον εφαρµόζουν τις διατάξεις που
προβλέπονται στον παρόν Βιβλίο.
Ως συµφωνία-πλαίσιο νοείται µια συµφωνία που συνάπτεται µεταξύ ενός ή περισσοτέρων αναθετόντων φορέων και ενός ή περισσοτέρων οικονοµικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισµό των όρων που διέπουν
τις συµβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη
διάρκεια συγκεκριµένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις
τιµές και, όπου ενδείκνυται, τις προβλεπόµενες ποσότητες.
Η διάρκεια µιας συµφωνίας-πλαίσιο δεν µπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη, εκτός εξαιρετικών περιπτώσε-

ων δεόντως δικαιολογηµένων, ιδίως λόγω του αντικειµένου της συµφωνίας-πλαίσιο.
2. Οι συµβάσεις που βασίζονται σε συµφωνία-πλαίσιο
ανατίθενται βάσει αντικειµενικών κανόνων και κριτηρίων
που µπορεί να περιλαµβάνουν την εκ νέου διεξαγωγή
του διαγωνισµού µεταξύ των οικονοµικών φορέων που
είναι µέρη της συµφωνίας-πλαίσιο, όπως συνήφθη. Οι εν
λόγω κανόνες και κριτήρια προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης για τη συµφωνία-πλαίσιο.
Οι αντικειµενικοί κανόνες και τα κριτήρια που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο διασφαλίζουν την ίση µεταχείριση των οικονοµικών φορέων που είναι συµβαλλόµενα
µέρη της συµφωνίας. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται
διεξαγωγή νέου διαγωνισµού, οι αναθέτοντες φορείς ορίζουν επαρκή προθεσµία για την υποβολή προσφορών
για κάθε συγκεκριµένη σύµβαση και αναθέτουν κάθε
σύµβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την καλύτερη
προσφορά, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που έχουν
καθορισθεί στα έγγραφα της σύµβασης για τη συµφωνία-πλαίσιο.
Οι αναθέτοντες φορείς δεν πρέπει να προσφεύγουν
στις συµφωνίες-πλαίσιο καταχρηστικά ή κατά τρόπο που
να εµποδίζει, να περιορίζει ή να στρεβλώνει τον ανταγωνισµό.
Άρθρο 274
Κεντρικές δραστηριότητες αγορών και
Κεντρικές Αρχές Αγορών (ΚΑΑ)
(άρθρο 55 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν:
α) να αποκτούν έργα, τα αγαθά ή και υπηρεσίες από
µία K.A.Α. που παρέχει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2,
β) να αποκτούν έργα, αγαθά και υπηρεσίες χρησιµοποιώντας συµβάσεις που ανατίθενται από µία Κεντρική
Αρχή Αγορών, µέσω δυναµικών συστηµάτων αγορών
που διαχειρίζεται µία Κ.Α.Α. ή χρησιµοποιώντας συµφωνία – πλαίσιο από Κ.Α.Α. που παρέχει τη δραστηριότητα
της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
Όταν ένα δυναµικό σύστηµα αγορών το οποίο διαχειρίζεται µια Κ.Α.Α. µπορεί να χρησιµοποιείται από άλλους
αναθέτοντες φορείς, αυτό αναφέρεται στην προκήρυξη
διαγωνισµού µε την οποία εισάγεται το εν λόγω δυναµικό σύστηµα αγορών.
2. Ένας αναθέτων φορέας εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του δυνάµει του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως
338) όταν:
α) αποκτά αγαθά ή υπηρεσίες από µία κεντρική αρχή
αγορών που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του
άρθρου 2.
β) αποκτά έργα, αγαθά ή υπηρεσίες χρησιµοποιώντας
συµβάσεις που ανατίθενται από την ΚΑΑ, δυναµικά συστήµατα αγορών που διαχειρίζεται η ΚΑΑ ή , συµφωνίαπλαίσιο που συνάπτεται από την ΚΑΑ, η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
Ωστόσο, ο εν λόγω αναθέτων φορέας φέρει την ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάµει του
παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338), όσον αφορά στα
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µέρη που διεξάγονται από τον ίδιο, όπως:
α) την ανάθεση µιας σύµβασης στο πλαίσιο δυναµικού
συστήµατος αγορών το οποίο διαχειρίζεται µία ΚΑΑ,
β) τη διεξαγωγή νέου διαγωνισµού βάσει της συµφωνίας-πλαίσιου που έχει συναφθεί από µία ΚΑΑ.
3. Όλες οι διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων που διεξάγονται από µία ΚΑΑ διενεργούνται µέσω του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 258 υπό την επιφύλαξη της παραγράφου
11 του άρθρου 258.
4. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν, χωρίς να εφαρµόζουν τις διαδικασίες του παρόντος βιβλίου, να αναθέτουν µία σύµβαση υπηρεσιών για την παροχή κεντρικών
δραστηριοτήτων αγορών σε µία Κ.Α.Α..
Αυτές οι συµβάσεις υπηρεσιών µπορούν επίσης να περιλαµβάνουν την παροχή επικουρικών δραστηριοτήτων
αγορών.
5.α) Είναι δυνατόν, κατόπιν κοινής εγγράφου συµφωνίας, να ορίζεται αναθέτων φορέας ως Κ.Α.Α., η οποία
προσφέρει δραστηριότητες της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
Η εν λόγω συµφωνία εγκρίνεται, σύµφωνα µε τις εσωτερικές διατάξεις που διέπουν τους αναθέτοντες φορείς
που συµβάλλονται και καθορίζει ειδικότερα θέµατα που
αφορούν στις αρµοδιότητες του αναθέτοντος φορέα
που ασκεί δραστηριότητες Κ.Α.Α., καθώς και τις κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών που αποτελούν αντικείµενο οµαδοποίησης. Για τους σκοπούς της παρούσας
παραγράφου εφαρµόζονται οι παράγραφοι 2 και 3 του
παρόντος άρθρου. Η συµφωνία του πρώτου εδαφίου της
παρούσας παραγράφου κοινοποιείται στους κατά περίπτωση αρµοδίους Υπουργούς, καθώς και στην Αρχή και
αναφέρεται στα έγγραφα της σύµβασης.
β) Με κοινή απόφαση του αρµοδίων κατά περίπτωση
Υπουργών ορίζεται αναθέτων φορέας που είναι αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του άρθρου 223, ως Κ.Α.Α..
Στην εν λόγω υπουργική απόφαση καθορίζεται η κατά
περίπτωση αρµοδιότητα σύναψης και εκτέλεσης συµβάσεων έργων, υπηρεσιών και προµηθειών, µε κριτήριο είτε
τον τοµέα ή κλάδο της αγοράς στον οποίο δραστηριοποιείται ο αναθέτων φορέας είτε τη γεωγραφική περιοχή
δραστηριότητας είτε κατ' εφαρµογή αµφοτέρων των κριτηρίων αυτών και να καθορίζονται ειδικότερα θέµατα
που αφορούν στις αρµοδιότητες αυτού, καθώς και στις
κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών που αποτελούν αντικείµενο οµαδοποίησης.
Άρθρο 275
Περιστασιακές από κοινού διαδικασίες
σύναψης συµβάσεων
(άρθρο 56 της Οδηγίας 2014/25ΕΕ)
1. Δύο ή περισσότεροι αναθέτοντες φορείς µπορούν
να συµφωνήσουν να διεξάγουν ορισµένες συγκεκριµένες διαδικασίες σύναψης συµβάσεων από κοινού. Η συµφωνία συνάπτεται εγγράφως και καθορίζει τουλάχιστον
τις ευθύνες των µερών, τον επιµερισµό των υποχρεώσεων στα µέρη και τις λεπτοµέρειες σχετικά µε τις αναγκαίες δαπάνες και τις πιστώσεις των µερών.
2. Στις περιπτώσεις που µια διαδικασία σύναψης σύµβασης διενεργείται εξ ολοκλήρου από κοινού εξ ονόµατος και για λογαριασµό όλων των αναθετόντων φορέων,
οι τελευταίοι ευθύνονται αλληλέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το παρόν Βι-

βλίο (άρθρα 222 έως 338). Τούτο ισχύει και σε περιπτώσεις που τη διαδικασία διαχειρίζεται ένας αναθέτων φορέας, ενεργώντας τόσο για δικό του λογαριασµό όσο και
για λογαριασµό των λοιπών αναθετόντων φορέων.
Εάν η διενέργεια της διαδικασίας σύναψης σύµβασης
δεν πραγµατοποιείται στο σύνολό της εξ ονόµατος και
για λογαριασµό των ενδιαφερόµενων αναθετόντων φορέων, οι τελευταίοι ευθύνονται αλληλέγγυα µόνο για τα
µέρη εκείνα που πραγµατοποιούνται από κοινού. Κάθε αναθέτων φορέας φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σύµφωνα µε το παρόν Βιβλίο για τα µέρη που διεξάγει στο όνοµά του και
για δικό του λογαριασµό.
Άρθρο 276
Διαδικασίες σύναψης συβάσεων µε αναθέτοντες
φορείς από διαφορετικά Κράτη – Μέλη
(άρθρο 57 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 247 έως 249, αναθέτοντες φορείς από διαφορετικά κράτη - µέλη µπορούν
να ενεργούν από κοινού για την ανάθεση συµβάσεων
χρησιµοποιώντας ένα από τα µέσα του παρόντος άρθρου.
Οι αναθέτοντες φορείς δεν χρησιµοποιούν τα µέσα
του παρόντος άρθρου µε σκοπό την αποφυγή της εφαρµογής διατάξεων αναγκαστικού δηµοσίου δικαίου σύµφωνων µε το δίκαιο της Ένωσης στις οποίες υπόκειται
το οικείο κράτος - µέλος.
2. Αναθέτοντες φορείς µπορούν να χρησιµοποιούν κεντρικές δραστηριότητες αγορών που προσφέρονται από
ΚΑΑ εγκατεστηµένες σε άλλο κράτος - µέλος.
3. Η παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών από
ΚΑΑ εγκατεστηµένη σε άλλο κράτος - µέλος πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε τις εθνικές διατάξεις του κράτους µέλους όπου είναι εγκατεστηµένη η Κ.Α.Α..
Οι εθνικές διατάξεις του κράτους - µέλους όπου είναι
εγκατεστηµένη η Κ.Α.Α., εφαρµόζονται επίσης στα ακόλουθα:
α) στην ανάθεση σύµβασης στο πλαίσιο ενός δυναµικού συστήµατος αγορών,
β) στη διεξαγωγή ενός νέου διαγωνισµού εντός µίας
συµφωνίας-πλαίσιου.
4. Αναθέτοντες φορείς από διαφορετικά κράτη - µέλη
µπορούν από κοινού να αναθέτουν σύµβαση, να συνάπτουν συµφωνία-πλαίσιο ή να λειτουργούν δυναµικό σύστηµα αγορών. Μπορούν επίσης να αναθέτουν συµβάσεις βάσει της συµφωνίας-πλαίσιου ή του δυναµικού συστήµατος αγορών. Εκτός εάν τα αναγκαία στοιχεία ρυθµίζονται από διεθνή συµφωνία µεταξύ των ενδιαφεροµένων κρατών µελών, οι συµµετέχοντες αναθέτοντες φορείς συνάπτουν συµφωνία, όπου καθορίζονται:
α) οι ευθύνες των µερών και οι σχετικές εφαρµοστέες
εθνικές διατάξεις,
β) η εσωτερική οργάνωση της διαδικασίας ανάθεσης
σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης της
διαδικασίας, του επιµερισµού των υπό ανάθεση έργων,
αγαθών ή υπηρεσιών και της σύναψης των συµβάσεων.
Ένας συµµετέχων αναθέτων φορέας εκπληρώνει τις
υποχρεώσεις του δυνάµει του παρόντος βιβλίου (άρθρα
222 έως 338) όταν αγοράζει έργα, αγαθά ή υπηρεσίες από αναθέτοντα φορέα που είναι υπεύθυνος για τη διαδικασία σύναψης σύµβασης.
Για τον καθορισµό των ευθυνών και του εφαρµοστέου
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εθνικού δικαίου, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν
να κατανέµουν συγκεκριµένες ευθύνες µεταξύ τους και
να ορίζουν τις εφαρµοστέες διατάξεις των εθνικών δικαίων οποιουδήποτε από τα σχετικά κράτη - µέλη τους.
Η κατανοµή ευθυνών και το εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο αναφέρονται στα έγγραφα της σύµβασης για τις από κοινού ανατιθέµενες συµβάσεις.
5. Αν περισσότεροι αναθέτοντες φορείς από διαφορετικά κράτη - µέλη έχουν συστήσει έναν κοινό φορέα, συµπεριλαµβανοµένων των ευρωπαϊκών οµίλων εδαφικής
συνεργασίας δυνάµει του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.
1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ή άλλων φορέων που ιδρύονται δυνάµει του δικαίου της Ένωσης, οι συµµετέχοντες αναθέτοντες φορείς συµφωνούν, µέσω απόφασης του αρµόδιου οργάνου του κοινού φορέα, επί των εφαρµοστέων εθνικών
κανόνων περί διαδικασιών σύναψης συµβάσεων ενός από τα ακόλουθα κράτη - µέλη:
α) των εθνικών διατάξεων του κράτους - µέλους, όπου
έχει την έδρα του ο κοινός φορέας,
β) των εθνικών διατάξεων του κράτους - µέλους, όπου
ασκεί τις δραστηριότητές του ο κοινός φορέας.
Η συµφωνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο µπορεί είτε να εφαρµόζεται για αόριστο χρόνο, όταν καθορίζεται στη συστατική πράξη του κοινού φορέα είτε για ορισµένο χρόνο, σε ορισµένα είδη συµβάσεων ή σε µία ή
περισσότερες µεµονωµένες αναθέσεις συµβάσεων.
ΤΜΗΜΑ III
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Άρθρο 277
Συγκρότηση και τήρηση φακέλου σύµβασης
(άρθρο 99 παράγραφοι 6 και 100 παράγραφος 2
της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς καταγράφουν την πρόοδο
της διεξαγωγής όλων των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων είτε πραγµατοποιούνται µε ηλεκτρονικά µέσα είτε
όχι.
2. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγράφου 1 ο αναθέτων φορέας συντάσσει και σε ηλεκτρονική
µορφή ειδικό «Φάκελο Σύµβασης».
3. Ο Φάκελος Σύµβασης συµπληρώνεται και επικαιροποιείται σε όλα τα επιµέρους στάδια σύναψης της σύµβασης και περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον:
α) την τεκµηρίωση της σκοπιµότητας της σύµβασης,
β) τον προϋπολογισµό της σύµβασης και την τεκµηρίωσή του,
γ) την περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης,
δ) τα έγγραφα της σύµβασης,
ε) όλα τα έγγραφα που είναι αναγκαία ώστε ο αναθέτων φορέας να είναι σε θέση να αιτιολογεί τις αποφάσεις που λαµβάνονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
σύναψης συµβάσεων, όπως, ενδεικτικά έγγραφα που αφορούν:
αα) στην επικοινωνία µε οικονοµικούς φορείς,
ββ) στην προετοιµασία των εγγράφων της διαδικασίας
σύναψης σύµβασης,

γγ) στο διάλογο ή διαπραγµάτευση (εφόσον διεξήχθη),
δδ) στην επιλογή του αναδόχου και την ανάθεση της
σύµβασης,
στ) αντίγραφο της σύµβασης, εφόσον η αξία της ισούται ή είναι µεγαλύτερη από ένα εκατοµµύριο (1.000.000)
ευρώ όταν πρόκειται για σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών ή δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ όταν πρόκειται για σύµβαση έργων.
4. Τα έγγραφα και στοιχεία των σηµείων α΄ε΄ της
προηγούµενης παραγράφου τηρούνται τουλάχιστον για
περίοδο τριών (3) ετών από την ηµεροµηνία παραλαβής
του αντικειµένου της σύµβασης.
5. Το αντίγραφο του σηµείου στ΄ της προηγούµενης
παραγράφου τηρείται τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της
σύµβασης.
Άρθρο 278
Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς
(άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Πριν την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύµβασης, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να διεξάγουν διαβουλεύσεις µε την αγορά, προκειµένου να προετοιµάσουν τη
σύµβαση και να ενηµερώνουν τους οικονοµικούς φορείς
για τα σχέδια και τις απαιτήσεις τους όσον αφορά στις
συµβάσεις.
Για το σκοπό αυτό, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν, επί παραδείγµατι, να ζητούν ή να δέχονται τις συµβουλές
ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων ή αρχών ή φορέων που
δραστηριοποιούνται στην αγορά, όπως η Αρχή και η Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισµών και Συµβάσεων
(ΜΟΠΑΔΙΣ) του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) ή φορέων που δραστηριοποιούνται στην αγορά. Οι εν λόγω συµβουλές µπορούν να
χρησιµοποιούνται για τον σχεδιασµό και τη διεξαγωγή
της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, εφόσον δεν έχουν
ως αποτέλεσµα τη στρέβλωση του ανταγωνισµού και
την παραβίαση των αρχών της αποφυγής των διακρίσεων και της διαφάνειας.
Άρθρο 279
Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών
διαβουλεύσεων της αγοράς
1. Οι διαβουλεύσεις διεξάγονται βάσει ειδικής πρόσκλησης για ανοιχτή, µη δεσµευτική συµµετοχή των ενδιαφερόµενων οικονοµικών φορέων, που αναρτάται
στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα και, κατά την
κρίση του, µέσω εντύπου ή ηλεκτρονικού τύπου. Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον τύπο και κάθε άλλο µέσο δηµοσιότητας βαρύνει τον αναθέτοντα φορέα. Σε περίπτωση συµβάσεων για τις οποίες η εφαρµογή της παρούσας
διάταξης θα υποχρέωνε τους αναθέτοντες φορείς να
παράσχουν πληροφορίες, η αποκάλυψη των οποίων είναι αντίθετη προς τα ουσιώδη συµφέροντά τους ή µπορεί να παραβλάψει απόρρητα, η ειδική πρόσκληση του
προηγούµενου εδαφίου δεν δηµοσιοποιείται, αλλά αποστέλλεται µε κάθε πρόσφορο µέσο.
2. Η πρόσκληση αναφέρει τα στοιχεία του αναθέτοντος φορέα, το αντικείµενο της σύµβασης, τον τρόπο και
την προθεσµία υποβολής παρατηρήσεων. Στην πρόσκληση επισυνάπτεται περιγραφικό έγγραφο, στο οποίο περι-
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λαµβάνεται κάθε άλλο πληροφοριακό στοιχείο σχετικά
µε τη σύµβαση που πρόκειται να συναφθεί. Στην περίπτωση του τρίτου εδαφίου της παρ. 1, πριν την αποστολή πρόσκλησης σε επιλεγµένους οικονοµικούς φορείς οι
οποίοι δραστηριοποιούνται στο αντικείµενο της σύµβασης, ο αναθέτων φορέας διασφαλίζει την εχεµύθεια των
οικονοµικών φορέων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στην παράγραφο 2 του άρθρου 259.
3. Η διαδικασία διαβούλευσης διεξάγεται κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 258 και 259 διαρκεί τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες και δεν µπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ηµέρες από την ανάρτηση της σχετικής ανακοίνωσης ή από την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παρατείνεται, ιδίως σε
περιπτώσεις συµβάσεων µείζονος οικονοµικής αξίας ή
µε ιδιαίτερα σύνθετο αντικείµενο. Μετά τη λήξη της προθεσµίας που τάσσεται στην πρόσκληση για την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, ο αναθέτων φορέας συγκεντρώνει, αναρτά στην ιστοσελίδα του και επεξεργάζεται
τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Το τελευταίο εδάφιο δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1.
Άρθρο 280
Προηγούµενη εµπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων
(άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Εάν ένας υποψήφιος, ένας προσφέρων ή µια επιχείρηση που σχετίζεται µε υποψήφιο ή προσφέροντα έχει παράσχει συµβουλές στον αναθέτοντα φορέα είτε εντός
είτε εκτός του πλαισίου του άρθρου 278 ή έχει εµπλακεί
µε οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιµασία της διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης, ο αναθέτων φορέας λαµβάνει
τα κατάλληλα µέτρα για να διασφαλίζει τη µη στρέβλωση του ανταγωνισµού λόγω της συµµετοχής του εν λόγω υποψηφίου ή προσφέροντα.
Τα εν λόγω µέτρα περιλαµβάνουν ιδίως τη γνωστοποίηση στους λοιπούς υποψηφίους και προσφέροντες σχετικών πληροφοριών που ανταλλάχθηκαν στο πλαίσιο της
προηγούµενης εµπλοκής του υποψηφίου ή του προσφέροντος στην προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης
σύµβασης και τον καθορισµό επαρκών προθεσµιών για
την παραλαβή των προσφορών. Ο εµπλεκόµενος υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία µόνο
εάν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διασφαλιστεί συµµόρφωση µε την υποχρέωση τήρησης της αρχής της ίσης
µεταχείρισης.
Πριν από οποιονδήποτε τέτοιον αποκλεισµό, ενηµερώνεται η Επιτροπή Ανταγωνισµού, αρµόδια για την εφαρµογή του ν. 3959/2011 και η Αρχή και παρέχεται η ευκαιρία στους υποψηφίους ή τους προσφέροντες να αποδείξουν ότι η συµµετοχή τους στην προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισµού. Τα έγγραφα και
στοιχεία που υποβάλλονται από τους υποψήφιους ή
τους προσφέροντες προς απόδειξη αυτού, καταγράφονται και τίθενται υπόψη της Επιτροπής Ανταγωνισµού
και της Αρχής µε µέριµνα του αναθέτοντος φορέα.
Τα µέτρα που λαµβάνονται καταγράφονται στην ειδική
έκθεση που απαιτείται δυνάµει του άρθρου 341 .

Άρθρο 281
Περιεχόµενο εγγράφων της σύµβασης
1. Οι όροι που περιέχονται στα έγγραφα της σύµβασης
πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις ώστε να επιτρέπουν
την υποβολή άρτιων και συγκρίσιµων µεταξύ τους προσφορών.
2. Τα έγγραφα της σύµβασης, πλην της προκήρυξης
σύµβασης του άρθρου 293 και της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης του άρθρου 291 περιέχουν ιδίως:
α) την επωνυµία του αναθέτοντος φορέα,
β) την προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών
από την αρµόδια υπηρεσία και τη διεύθυνση στην οποία
πρέπει να αποσταλούν,
γ) το όνοµα, τη διεύθυνση, τον αριθµό τηλεφώνου και
τηλεοµοιοτυπικού µηχανήµατος (FAX), τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) της υπηρεσίας που
διενεργεί το διαγωνισµό, καθώς και τον αρµόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας αυτής,
δ) τα αρµόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, την ηµεροµηνία, την ώρα και λοιπές πληροφορίες που σχετίζονται µε την αποσφράγιση (επί παραδείγµατι τόπος αποσφράγισης), καθώς και τα πρόσωπα που
δικαιούνται να συµµετέχουν στη διαδικασία,
ε) ακριβή περιγραφή του φυσικού αντικειµένου της
σύµβασης, οποιαδήποτε δικαιώµατα προαίρεσης για συµπληρωµατικές ή νέες συµβάσεις και, εφόσον είναι γνωστό, το προσωρινό χρονοδιάγραµµα για την άσκηση των
δικαιωµάτων αυτών, καθώς και τον αριθµό των παρατάσεων για την άσκησή τους,
στ) το είδος της διαδικασίας,
ζ) την πηγή χρηµατοδότησης και τον τρόπο πληρωµής,
η) το νόµισµα της προσφερόµενης τιµής,
θ) τις προϋποθέσεις αναπροσαρµογής του τιµήµατος
µετά την κατακύρωση, εφόσον κρίνεται ότι απαιτείται
τέτοιος όρος,
ι) τις απαιτούµενες εγγυήσεις, τον τύπο, τα ποσοστά,
το νόµισµα, το χρόνο υποβολής των εγγυήσεων, καθώς
και άλλες εξασφαλίσεις, εάν ζητούνται,
ια) τα τεχνικά χαρακτηριστικά (προδιαγραφές), την ποσότητα και την περιγραφή των αγαθών, υπηρεσιών ή έργων, τον τρόπο της εκτέλεσης του ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας, την προθεσµία για την εκτέλεση της σύµβασης, τον τόπο και χρόνο εκτέλεσης, καθώς
και άλλα χαρακτηριστικά, ανάλογα µε το αντικείµενο της
σύµβασης,
ιβ) τους όρους και τα κριτήρια επιλογής, καθώς και τα
ελάχιστα επίπεδα αυτών, σχετικά µε τους λόγους αποκλεισµού, την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια και την τεχνική ή/και επαγγελµατική ικανότητα των
υποψηφίων ή προσφερόντων,
ιγ) τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα µέρη της σύµβασης,
ιδ) τη δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών,
ιε) το κριτήριο ανάθεσης, τη διαδικασία και τα κριτήρια
αξιολόγησης των προσφορών,
ιστ) τη διάρκεια ισχύος των προσφορών,
ιζ) τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς,
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ιη) όλους τους ειδικούς και γενικούς όρους για την εκτέλεση της σύµβασης, ιδίως δε την υποχρέωση της
παρ. 2 του άρθρου 253 και τους όρους πληρωµής,
ιθ) οποιεσδήποτε τροποποιήσεις µε τη µορφή σαφών,
ακριβών και κατηγορηµατικών ρητρών αναθεώρησης,
συµπεριλαµβανοµένων, ενδεχοµένως ρητρών αναθεώρησης τιµών ή προαιρέσεις,
κ) τα απαιτούµενα αποδεικτικά µέσα (υπεύθυνες δηλώσεις, δικαιολογητικά κ.λπ.),
κα) τον κατάλογο και τη σειρά ισχύος των εγγράφων
της σύµβασης,
κβ) όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν
στον τρόπο διάθεσης των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύµβασης,
κγ) ειδικά για τις συµβάσεις έργων:
κγα) τον προϋπολογισµό δηµοπράτησης, το τιµολόγιο
δηµοπράτησης, την τεχνική περιγραφή, την τεχνική µελέτη ή/και τη διαµόρφωση αυτών µετά την κατακύρωση
της σύµβασης, σύµφωνα µε την προσφορά του αναδόχου,
κγβ) το σύστηµα υποβολής προσφορών,
κγγ) αµοιβή των αξιολογότερων µελετών, όπου κρίνεται αναγκαίο και
κγδ) την επωνυµία του οργάνου που θα εξετάζει ενστάσεις,
κδ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απαιτείται κατά τις
ειδικότερες διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222
έως 338).
3. Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες,
συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ
των τµηµάτων των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης
σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.
4. Οι αναθέτοντες φορείς δεν επιβάλλουν στους οικονοµικούς φορείς δαπάνη για τη λήψη των εγγράφων της
διαδικασίας σύναψης σύµβασης, πλην της δαπάνης που
αντιστοιχεί στο κόστος αναπαραγωγής τους και της ταχυδροµικής αποστολής τους.
5. Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να χρησιµοποιούν
πρότυπα ή υποδείγµατα εγγράφων σύµβασης τα οποία
εκδίδονται από την Αρχή.
6. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται κατά τη σύναψη
των συµβάσεων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 1 που υλοποιούνται ως Συµπράξεις Δηµόσιου-Ιδιωτικού Τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), σύµφωνα µε τον ν. 3389/
2005.
Άρθρο 282
Τεχνικές προδιαγραφές
(άρθρο 60 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην περίπτωση 1 του Παραρτήµατος VIII του Προσαρτήµατος Β΄,
παρατίθενται στα έγγραφα της σύµβασης και καθορίζουν τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά των έργων, των υπηρεσιών ή των αγαθών.
Τα χαρακτηριστικά αυτά µπορεί επίσης να αναφέρονται σε συγκεκριµένη διαδικασία ή µέθοδο παραγωγής ή
παροχής των ζητούµενων έργων, αγαθών ή υπηρεσιών ή
σε συγκεκριµένη διαδικασία άλλου σταδίου του κύκλου
ζωής τους, ακόµη και αν οι παράγοντες αυτοί δεν αποτελούν µέρος της υλικής τους υπόστασης, υπό την προϋ-

πόθεση ότι συνδέονται µε το αντικείµενο της σύµβασης
και είναι ανάλογα µε την αξία και τους σκοπούς της.
Οι τεχνικές προδιαγραφές µπορούν επίσης να καθορίζουν αν απαιτείται µεταβίβαση δικαιωµάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας.
Για όλες τις συµβάσεις που προορίζονται για χρήση από φυσικά πρόσωπα είτε πρόκειται για το ευρύ κοινό είτε για το προσωπικό του αναθέτοντος φορέα, οι τεχνικές προδιαγραφές, εκτός από δεόντως αιτιολογηµένες
περιπτώσεις, καταρτίζονται µε τρόπο ώστε να λαµβάνουν υπ' όψιν κριτήρια προσβασιµότητας για άτοµα µε αναπηρίες ή τον σχεδιασµό για όλους τους χρήστες.
Αν έχουν υιοθετηθεί υποχρεωτικές απαιτήσεις προσβασιµότητας δυνάµει νοµοθετικής πράξης της Ένωσης,
οι τεχνικές προδιαγραφές, όσον αφορά τα κριτήρια προσβασιµότητας για άτοµα µε αναπηρίες ή τον σχεδιασµό
για όλους τους χρήστες, καθορίζονται µε παραποµπή
στις εν λόγω απαιτήσεις.
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιµη
πρόσβαση των οικονοµικών φορέων στη διαδικασία σύναψης σύµβασης και δεν έχουν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία αδικαιολόγητων εµποδίων στο άνοιγµα των συµβάσεων στον ανταγωνισµό.
3. Οι τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται µε έναν
από τους κατωτέρω τρόπους:
α) ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών,
υπό την προϋπόθεση ότι οι παράµετροι είναι επαρκώς ακριβείς ώστε να επιτρέπουν στους προσφέροντες να
προσδιορίζουν το αντικείµενο της σύµβασης και στους
αναθέτοντες φορείς να αναθέτουν τη σύµβαση,
β) µε παραποµπή σε τεχνικές προδιαγραφές και, µε
σειρά προτεραιότητας, σε εθνικά πρότυπα που αποτελούν µεταφορά ευρωπαϊκών πρότυπων, σε ευρωπαϊκές
τεχνικές εγκρίσεις, σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές,
σε διεθνή πρότυπα, σε άλλα τεχνικά συστήµατα αναφοράς που έχουν θεσπιστεί από ευρωπαϊκούς οργανισµούς
τυποποίησης ή —όταν αυτά δεν υπάρχουν— σε εθνικά
πρότυπα, σε εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή σε εθνικές τεχνικές προδιαγραφές στον τοµέα του σχεδιασµού, του
υπολογισµού και της εκτέλεσης των έργων και της χρησιµοποίησης των αγαθών · κάθε παραποµπή συνοδεύεται από τους όρους «ή ισοδύναµο»,
γ) ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση α΄, µε παραποµπή, ως τεκµήριο συµβατότητας προς τις εν λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτωση β,
δ) µε παραποµπή στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ για ορισµένα χαρακτηριστικά και µε παραποµπή στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ για
άλλα χαρακτηριστικά.
4. Οι τεχνικές προδιαγραφές, εκτός εάν δικαιολογείται από το αντικείµενο της σύµβασης, δεν περιέχουν
µνεία συγκεκριµένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης µεθόδου κατασκευής που να χαρακτηρίζει τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από έναν συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα ούτε εµπορικού σήµατος,
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, τύπων ή συγκεκριµένης καταγωγής ή παραγωγής που θα είχε ως αποτέλεσµα να
ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισµένες επιχειρήσεις ή
ορισµένα προϊόντα. Η εν λόγω µνεία επιτρέπεται, κατ’ ε-
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ξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει επαρκώς ακριβής και κατανοητή περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 3.
Η εν λόγω µνεία συνοδεύεται από τους όρους «ή ισοδύναµο».
5. Όταν o αναθέτων φορέας χρησιµοποιεί τη δυνατότητα παραποµπής στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 3, δεν απορρίπτει
προσφορά µε την αιτιολογία ότι τα προσφερόµενα έργα,
αγαθά ή οι υπηρεσίες δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες έχει παραπέµψει, εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του µε κάθε ενδεδειγµένο µέσο, συµπεριλαµβανοµένων των αποδεικτικών µέσων που αναφέρονται στο άρθρο 284, ότι οι λύσεις που
προτείνει πληρούν κατά ισοδύναµο τρόπο τις απαιτήσεις
που καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές.
6. Όταν ο αναθέτων φορέας χρησιµοποιεί τη δυνατότητα που αναφέρεται στην περίπτωση α΄ της παρ. 3 για
τη διατύπωση των τεχνικών προδιαγραφών µε αναφορά
στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις, δεν απορρίπτει προσφορά έργων, αγαθών ή υπηρεσιών που πληρούν ένα εθνικό πρότυπο το οποίο αποτελεί µεταφορά
ευρωπαϊκού προτύπου, µία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση,
µία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή
ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από
έναν ευρωπαϊκό οργανισµό τυποποίησης, εφόσον οι εν
λόγω προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει.
Ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, µε κάθε ενδεδειγµένο µέσο, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 284, ότι τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που πληρούν το πρότυπο ανταποκρίνονται στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις
που ορίζει ο αναθέτων φορέας.
7. Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη διαδικασίας σύναψης της σύµβασης κατά το άρθρο 290.
Άρθρο 283
Σήµατα
(άρθρο 61 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Όταν οι αναθέτοντες φορείς σκοπεύουν να προβούν σε αγορά έργων,αγαθών ή υπηρεσιών µε ειδικά περιβαλλοντικά, κοινωνικά ή άλλα χαρακτηριστικά, µπορούν, στις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης
ή τους όρους εκτέλεσης της σύµβασης, να απαιτούν συγκεκριµένο σήµα ως αποδεικτικό ότι τα έργα, οι υπηρεσίες ή τα αγαθά συµµορφώνονται µε τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) οι απαιτήσεις σήµατος αφορούν αποκλειστικά τα
κριτήρια που σχετίζονται µε το αντικείµενο της σύµβασης και είναι κατάλληλες για τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών των έργων, των αγαθών ή των υπηρεσιών
που αποτελούν αντικείµενο της σύµβασης,
β) οι απαιτήσεις σήµατος βασίζονται σε κριτήρια που
µπορούν να επαληθευτούν µε αντικειµενικό τρόπο και
δεν εισάγουν διακρίσεις,
γ) τα σήµατα καθιερώνονται µέσω ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας, στην οποία έχουν δικαίωµα συµµετοχής όλοι οι ενδιαφερόµενοι, συµπεριλαµβανοµένων κρατικών οργανισµών, καταναλωτών, κοινωνικών εταίρων,

κατασκευαστών, διανοµέων και µη κυβερνητικών οργανώσεων,
δ) τα σήµατα είναι προσιτά σε όλα τα ενδιαφερόµενα
µέρη,
ε) οι απαιτήσεις σήµατος καθορίζονται από τρίτο επί
του οποίου ο οικονοµικός φορέας που υποβάλλει αίτηση
για το σήµα δεν µπορεί να ασκήσει αποφασιστική επιρροή.
Όταν οι αναθέτοντες φορείς δεν απαιτούν, όσον αφορά έργα, αγαθά ή υπηρεσίες, να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις σήµατος, δηλώνουν τις απαιτήσεις σήµατος
στις οποίες αναφέρονται.
Οι αναθέτοντες φορείς που απαιτούν συγκεκριµένο
σήµα αποδέχονται όλα τα σήµατα που επιβεβαιώνουν ότι τα έργα, τα αγαθά και οι υπηρεσίες πληρούν τις ισοδύναµες απαιτήσεις σήµατος. Όταν ένας οικονοµικός φορέας δεν είχε τεκµηριωµένα τη δυνατότητα να αποκτήσει το ειδικό σήµα που έχει υποδείξει ο αναθέτων φορέας ή ισοδύναµο σήµα εντός των σχετικών προθεσµιών
για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, ο αναθέτων φορέας αποδέχεται άλλα κατάλληλα αποδεικτικά µέσα, τα οποία µπορεί να περιλαµβάνουν τον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή, υπό την προϋπόθεση
ότι ο συγκεκριµένος οικονοµικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προς παροχή έργα, αγαθά και υπηρεσίες πληρούν
τις απαιτήσεις του συγκεκριµένου σήµατος ή τις συγκεκριµένες απαιτήσεις που έχει ορίσει ο αναθέτων φορέας.
2. Εάν ένα σήµα πληροί τις προϋποθέσεις των περίπτώσεων β΄,γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 αλλά θέτει
επιπλέον απαιτήσεις που δεν σχετίζονται µε το αντικείµενο της σύµβασης, οι αναθέτοντες φορείς δεν απαιτούν το σήµα αυτό καθ' αυτό, αλλά µπορούν να ορίζουν
την τεχνική προδιαγραφή µε παραποµπή στις λεπτοµερείς προδιαγραφές του εν λόγω σήµατος ή, εάν είναι αναγκαίο, σε τµήµατα των σχετικών προδιαγραφών που
σχετίζονται µε το αντικείµενο της σύµβασης και είναι κατάλληλα για τον καθορισµό των χαρακτηριστικών του εν
λόγω αντικειµένου.
Άρθρο 284
Εκθέσεις δοκιµών, πιστοποίηση
και άλλα αποδεικτικά µέσα
(άρθρο 62 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να απαιτούν από
τους οικονοµικούς φορείς να προσκοµίζουν έκθεση δοκιµών από οργανισµό αξιολόγησης της συµµόρφωσης ή
πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τέτοιον οργανισµό
ως αποδεικτικό µέσο συµµόρφωσης µε απαιτήσεις ή κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, τα
κριτήρια ανάθεσης ή τους όρους εκτέλεσης της σύµβασης.
Αν οι αναθέτοντες φορείς απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδόµενων από συγκεκριµένο οργανισµό αξιολόγησης της συµµόρφωσης οφείλουν να δέχονται επίσης πιστοποιητικά από άλλους ισοδύναµους οργανισµούς αξιολόγησης της συµµόρφωσης.
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης είναι ένας οργανισµός ο οποίος πραγµατοποιεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συµµόρφωσης, συµπεριλαµβανοµένων βαθµονοµήσεων, δοκιµών, πιστοποίησης και επιθεώρησης και

173
είναι διαπιστευµένος, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ)
αριθµ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου.
2. Οι αναθέτοντες φορείς δέχονται και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά µέσα, εκτός από αυτά που αναφέρονται
στην παρ. 1, όπως τον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή, εφόσον ο ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας δεν
έχει πρόσβαση στα πιστοποιητικά ή στις εκθέσεις δοκιµών που αναφέρονται στην παράγραφος 1ή δεν έχει τη
δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσµιών, υπό τους όρους ότι για την αδυναµία πρόσβασης
δεν ευθύνεται ο ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας
και ότι ο ίδιος αποδεικνύει ότι τα προς ανάθεση έργα,αγαθά και υπηρεσίες πληρούν τις απαιτήσεις ή τα κριτήρια
που ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια
ανάθεσης ή τους όρους εκτέλεσης σύµβασης.
3. Εφόσον ζητηθεί:
α) η ανώνυµη εταιρεία «Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης» (ΕΛΟΤ Α.Α.) και
β) η ανώνυµη εταιρεία «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης» (ΕΣΥΔ Α.Ε.)
θέτουν στη διάθεση άλλων κρατών µελών, οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά µε τα στοιχεία και τα έγγραφα που υποβάλλονται αντίστοιχα, σύµφωνα µε:
α) την παρ. 6 του άρθρου 282,
β) το άρθρο 283 και τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.
Οι αρµόδιες αρχές του κράτους - µέλους εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα κοινοποιούν τις σχετικές
πληροφορίες, σύµφωνα µε το άρθρο 343. Ειδικά για
τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι
στην Ελλάδα, αρµόδιες είναι οι παραπάνω δύο ανώνυµες εταιρείες.
Άρθρο 285
Ανακοίνωση των τεχνικών προδιαγραφών
(άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς διαθέτουν στους οικονοµικούς φορείς που ενδιαφέρονται για την ανάθεση µιας
σύµβασης, κατόπιν αιτήσεώς τους, τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται συστηµατικά στις συµβάσεις προµηθειών, έργων ή υπηρεσιών τις οποίες αναθέτουν ή τις
τεχνικές προδιαγραφές τις οποίες προτίθενται να εφαρµόσουν για τις συµβάσεις που αποτελούν αντικείµενο
περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης. Οι εν λόγω προδιαγραφές είναι διαθέσιµες µε ηλεκτρονικά µέσα µέσω ελεύθερης, πλήρους άµεσης και δωρεάν πρόσβασης.
Ωστόσο, οι τεχνικές προδιαγραφές διαβιβάζονται και
µε άλλα µέσα πλην των ηλεκτρονικών µέσων όταν η ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισµένα έγγραφα της σύµβασης δεν είναι δυνατή για κάποιον από τους λόγους που εκτίθενται στην
παράγραφο 1 του 258 ή όταν η ελεύθερη, πλήρης, άµεση
και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισµένα έγγραφα της σύµβασης δεν είναι δυνατή διότι οι αναθέτοντες
φορείς προτίθενται να εφαρµόσουν την παρ. 2 του άρθρου 257.
2. Όταν αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται
στα έγγραφα που τίθενται στη διάθεση των ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων µε ηλεκτρονικά µέσα, µέσω
ελεύθερης, πλήρους, άµεσης και δωρεάν πρόσβασης,
αρκεί η παραποµπή στα εν λόγω έγγραφα.

Άρθρο 286
Εναλλακτικές προσφορές
(άρθρο 64 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να επιτρέπουν ή να
απαιτούν από τους προσφέροντες να υποβάλουν εναλλακτικές προσφορές που ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν ορίσει οι εν λόγω αναθέτοντες φορείς. Οι εναλλακτικές προσφορές συνδέονται µε
το αντικείµενο της σύµβασης.
Οι αναθέτοντες φορείς επισηµαίνουν στην προκήρυξη
σύµβασης ή, αν ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού
χρησιµοποιείται περιοδική ενδεικτική προκήρυξη, στην
πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, εάν επιτρέπουν ή όχι ή εάν απαιτούν εναλλακτικές προσφορές. Οι
εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται εάν δεν υπάρχει σχετική επισήµανση.
2. Οι αναθέτοντες φορείς που επιτρέπουν ή απαιτούν
εναλλακτικές προσφορές αναφέρουν στα έγγραφα της
της σύµβασης τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές, καθώς και
ειδικές απαιτήσεις υποβολής τους, ιδίως αν µπορούν να
υποβάλλονται µόνο στις περιπτώσεις που έχει επίσης υποβληθεί προσφορά, που δεν συνιστά εναλλακτική προσφορά. Επίσης διασφαλίζουν ότι τα επιλεγέντα κριτήρια
ανάθεσης µπορούν να εφαρµοστούν σε εναλλακτικές
προσφορές που πληρούν τις εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις, καθώς και σε συµµορφούµενες προσφορές που
δεν είναι εναλλακτικές.
2. Οι αναθέτοντες φορείς λαµβάνουν υπ' όψιν µόνο τις
εναλλακτικές προσφορές που ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν ορίσει.
Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων
προµηθειών ή υπηρεσιών, οι αναθέτοντες φορείς που έχουν επιτρέψει ή απαιτήσει εναλλακτικές προσφορές
δεν απορρίπτουν µια εναλλακτική προσφορά µε µοναδική αιτιολογία ότι, εάν επιλεγεί, θα οδηγήσει, αντίστοιχα
είτε στη σύναψη σύµβασης υπηρεσιών και όχι σύµβασης
προµηθειών είτε στη σύναψη σύµβασης προµηθειών και
όχι σύµβασης υπηρεσιών.
Άρθρο 287
Υπεργολαβία
(άρθρο 88 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Στα έγγραφα της σύµβασης ο αναθέτων φορέας ζητά
από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του
το τµήµα της σύµβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό
µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.
Άρθρο 288
Υποδιαίρεση συµβάσεων σε τµήµατα
(άρθρο 65 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να αποφασίζουν να
αναθέτουν µια σύµβαση υπό τη µορφή χωριστών τµηµάτων και µπορούν να καθορίζουν το µέγεθος και το αντικείµενο των τµηµάτων αυτών.
Οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν στην προκήρυξη
σύµβασης, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή -αν χρησιµοποιείται γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήµατος προεπιλογής ως µέσο προκήρυξης διαγωνισµού-, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή
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συµµετοχής σε διαπραγµάτευση, αν οι προσφορές µπορούν να υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή για όλα
τα τµήµατα.
2. Οι αναθέτοντες φορείς µπορεί, ακόµη και εάν οι
προσφορές είναι δυνατόν να υποβάλλονται για πολλά ή
για όλα τα τµήµατα, να περιορίζουν τον αριθµό των τµηµάτων που µπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα, υπό την προϋπόθεση ότι ο µέγιστος αριθµός των
τµηµάτων ανά προσφέροντα, επισηµαίνεται στη προκήρυξη της σύµβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.
Οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν στα έγγραφα της
σύµβασης τα αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια
ή τους κανόνες που προτίθενται να εφαρµόσουν για τον
προσδιορισµό των τµηµάτων που ανατίθενται, στην περίπτωση που η εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης θα είχε
ως αποτέλεσµα την ανάθεση σε έναν προσφέροντα τµηµάτων που υπερβαίνουν τον µέγιστο αριθµό.
3. Αν είναι δυνατή η ανάθεση περισσότερων του ενός
τµήµατος στον ίδιο προσφέροντα, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να αναθέτουν σύµβαση συνδυάζοντας διάφορα ή όλα τα τµήµατα, στην περίπτωση που έχουν ορίσει στην προκήρυξη της σύµβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ότι διατηρούν το δικαίωµα
αυτό και αναφέρουν τα τµήµατα ή οµάδες τµηµάτων που
µπορούν να συνδυαστούν.
4. Οι Κ.Α.Α. της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5 του
άρθρου 274 διαιρούν υποχρεωτικά τις συµβάσεις που αναθέτουν σε χωριστά τµήµατα και καθορίζουν το µέγεθος και το αντικείµενο των τµηµάτων αυτών. Στην περίπτωση αυτή, εφαρµόζονται επίσης το πρώτο εδάφιο της
παρ. 2 και, κατά περίπτωση, η παρ. 3.
Παρά τα προβλεπόµενα στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και του κατά περίπτωση
αρµόδιου Υπουργού, επιτρέπεται η ανάθεση συγκεκριµένων κατηγοριών συµβάσεων από ΚΑΑ - αναθέτοντα φορέα που είναι αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 274, µη διαιρούµενης σε χωριστά τµήµατα.
Άρθρο 289
Καθορισµός προθεσµιών
(άρθρο 66 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Κατά τον καθορισµό των προθεσµιών παραλαβής
των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής, οι αναθέτοντες φορείς λαµβάνουν ιδίως υπόψη την πολυπλοκότητα της σύµβασης και τον χρόνο που απαιτείται για
την προετοιµασία των προσφορών, υπό την επιφύλαξη
των ελάχιστων προθεσµιών που καθορίζονται στα άρθρα
264 έως 268 και 331.
2. Εάν οι προσφορές µπορούν να συνταχθούν µόνον
έπειτα από επιτόπια επίσκεψη ή από επιτόπια εξέταση
εγγράφων προσαρτηµένων στα έγγραφα της σύµβασης,
οι προθεσµίες παραλαβής των προσφορών, οι οποίες είναι υποχρεωτικά µεγαλύτερες από τις ελάχιστες προθεσµίες που προβλέπονται στα άρθρα 264 έως 268 και 331
καθορίζονται κατά τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι
οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων
των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των
προσφορών.

3. Οι αναθέτοντες φορείς παρατείνουν την προθεσµία
παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν
γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες
πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή
των προσφορών. Σε περίπτωση επισπευσµένης διαδικασίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 264, η
προθεσµία ορίζεται σε τέσσερις (4) ηµέρες,
β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται η εκ µέρους των
αναθετόντων φορέων παράταση των προθεσµιών.
ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Άρθρο 290
Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύµβασης
1. Ως χρόνος έναρξης της ανοικτής διαδικασίας, της
κλειστής διαδικασίας, της διαδικασίας διαπραγµάτευσης
µε δηµοσίευση προκήρυξης, του ανταγωνιστικού διαλόγου και της σύµπραξης καινοτοµίας, νοείται η ηµεροµηνία αποστολής της σχετικής προκήρυξης σύµβασης στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης, όταν η τελευταία χρησιµοποιείται ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού.
2. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης, νοείται η ηµεροµηνία αποστολής προς τους οικονοµικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης συµµετοχής σε διαπραγµάτευση.
3. Ως ηµεροµηνία έναρξης ενός διαγωνισµού µελετών
νοείται η ηµεροµηνία αποστολής της σχετικής προκήρυξης διαγωνισµού µελετών στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 291
Περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις
(άρθρο 67 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να γνωστοποιούν
τις προθέσεις τους για σχεδιαζόµενη διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσιεύοντας περιοδική ενδεικτική προκήρυξη. Οι εν λόγω προκηρύξεις περιέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτηµα VI Τµήµα I Μέρους Α' του Προσαρτήµατος Β΄. Δηµοσιεύονται είτε από
την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε
από τους αναθέτοντες φορείς στο προφίλ αγοραστή
τους, σύµφωνα µε την υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης
2 του Παραρτήµατος IX του Προσαρτήµατος Β΄.
Όταν η περιοδική ενδεικτική προκήρυξη δηµοσιεύεται
από τους αναθέτοντες φορείς στο προφίλ αγοραστή
τους, οι αναθέτοντες φορείς αποστέλλουν στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωστοποίηση
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δηµοσίευσής της στο προφίλ αγοραστή τους, σύµφωνα
µε την περίπτωση 3 του Παραρτήµατος IX του Προσαρτήµατος Β΄. Οι εν λόγω γνωστοποιήσεις περιέχουν τις
πληροφορίες του Παραρτήµατος VI Μέρους Β΄ του Προσαρτήµατος Β΄.
2. Όταν ο διαγωνισµός προκηρύσσεται µέσω περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης, και αφορά σε κλειστή διαδικασία και διαδικασία µε διαπραγµάτευση µε προηγούµενη προκήρυξη διαγωνισµού, η προκήρυξη πληροί όλες
τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α) αναφέρεται κατά τρόπο συγκεκριµένο στα αγαθά,
τα έργα ή τις υπηρεσίες που θα αποτελέσουν το αντικείµενο της σύµβασης που πρόκειται να συναφθεί,
β) επισηµαίνει ότι η σύµβαση θα ανατεθεί µέσω κλειστής διαδικασίας ή διαδικασίας µε διαπραγµάτευση, χωρίς περαιτέρω δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, και
καλεί τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους,
γ) περιέχει, εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα VI Τµήµα I Μέρους Α΄ του Προσαρτήµατος Β΄, και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο
Παράρτηµα VI Τµήµα II Μέρους Α΄ του Προσαρτήµατος
Β΄,
δ) έχει αποσταλεί προς δηµοσίευση µεταξύ τριάντα
πέντε (35) ηµερών και δώδεκα (12) µηνών πριν από την
ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης
ενδιαφέροντος.
Οι ανωτέρω προκηρύξεις δεν δηµοσιεύονται σε προφίλ αγοραστή. Ωστόσο, η τυχόν πρόσθετη δηµοσίευση
σε εθνικό επίπεδο, σύµφωνα µε το άρθρο 296 µπορεί να
πραγµατοποιηθεί σε προφίλ αγοραστή.
Η περίοδος που καλύπτεται από την περιοδική ενδεικτική προκήρυξη διαρκεί κατ’ ανώτατο όριο δώδεκα (12)
µήνες από την ηµεροµηνία αποστολής της προς δηµοσίευση. Ωστόσο, στην περίπτωση συµβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, η περιοδική ενδεικτική
προκήρυξη που αναφέρεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 319, µπορεί να καλύπτει περίοδο µεγαλύτερη των δώδεκα (12) µηνών.
Άρθρο 292
Γνωστοποίηση για την ύπαρξη
συστήµατος προεπιλογής
(άρθρο 68 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν να εφαρµόσουν σύστηµα προεπιλογής, σύµφωνα µε το άρθρο 303,
για το σύστηµα προεπιλογής συντάσσεται γνωστοποίηση, όπως προβλέπεται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Β΄, η οποία αναφέρει το σκοπό τον οποίο εξυπηρετεί το σύστηµα προεπιλογής και τον τρόπο µε τον οποίο παρέχεται πρόσβαση στους κανόνες που το διέπουν.
2. Οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν στην γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήµατος προεπιλογής την περίοδο ισχύος του. Ενηµερώνουν την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για οποιαδήποτε αλλαγή
στην περίοδο ισχύος, µέσω των κατάλληλων τυποποιηµένων εντύπων:
α) εάν η περίοδος ισχύος µεταβληθεί χωρίς να διακοπεί το σύστηµα, µέσω του εντύπου για την γνωστοποίηση της ύπαρξης συστήµατος προεπιλογής,
β) εάν παύει η λειτουργία του συστήµατος, µέσω της

γνωστοποίησης συναφθείσας σύµβασης που αναφέρεται στο άρθρο 294.
Άρθρο 293
Προκήρυξη σύµβασης
(άρθρο 69 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Οι προκηρύξεις σύµβασης χρησιµοποιούνται ως µέσο
προκήρυξης του διαγωνισµού για όλες τις διαδικασίες,
µε την επιφύλαξη του άρθρου 269, περιέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Β΄ και δηµοσιεύονται, σύµφωνα µε το άρθρο 295.
Άρθρο 294
Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συµβάσεων
(άρθρο 70 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Το αργότερο τριάντα (30) ηµέρες µετά τη σύναψη
σύµβασης ή συµφωνίας-πλαίσιο, σε συνέχεια της σχετικής απόφασης ανάθεσης ή σύναψης, οι αναθέτοντες φορείς αποστέλλουν γνωστοποίηση συναφθείσας σύµβασης µε τα αποτελέσµατα της διαδικασίας σύναψης σύµβασης.
Η εν λόγω γνωστοποίηση περιέχει τις πληροφορίες
που προβλέπονται στο Παράρτηµα XII του Προσαρτήµατος Β΄ του παρόντος νόµου και δηµοσιεύεται, σύµφωνα
µε το άρθρο 295.
2. Εάν η προκήρυξη διαγωνισµού για τη σχετική σύµβαση είχε γίνει υπό τη µορφή περιοδικής ενδεικτικής
προκήρυξης και ο αναθέτων φορέας αποφασίσει να µην
αναθέσει περαιτέρω συµβάσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από την περιοδική ενδεικτική
προκήρυξη, η γνωστοποίηση συναφθείσας σύµβασης περιέχει σχετική επισήµανση.
Στην περίπτωση συµφωνιών-πλαίσιο που συνάπτονται,
σύµφωνα µε το άρθρο 273, οι αναθέτοντες φορείς απαλλάσσονται από την υποχρέωση αποστολής γνωστοποίησης µε τα αποτελέσµατα της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, για κάθε σύµβαση που βασίζεται στη συµφωνίαπλαίσιο.
Οι αναθέτοντες φορείς αποστέλλουν γνωστοποίηση
συναφθείσας σύµβασης που βασίζεται σε δυναµικό σύστηµα αγορών, το αργότερο τριάντα (30) ηµέρες µετά
την ανάθεση κάθε σύµβασης. Μπορούν, ωστόσο, να συγκεντρώνουν τις γνωστοποιήσεις αυτές σε τριµηνιαία
βάση. Στην περίπτωση αυτή, αποστέλλουν τις συγκεντρωµένες γνωστοποιήσεις το αργότερο τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη εκάστου τριµήνου.
3. Οι πληροφορίες που παρέχονται, σύµφωνα µε το
Παράρτηµα XII του Προσαρτήµατος Β΄ και προορίζονται
να δηµοσιευθούν, δηµοσιεύονται, σύµφωνα µε το Παράρτηµα IX του Προσαρτήµατος Β΄.
Ορισµένες πληροφορίες σχετικά µε την ανάθεση της
διαδικασίας σύναψης σύµβασης ή τη σύναψη της συµφωνίας-πλαίσιο µπορούν να µην δηµοσιεύονται, όταν η
γνωστοποίησή τους µπορεί να εµποδίσει την εφαρµογή
των νόµων ή να βλάψει νόµιµα εµπορικά συµφέροντα
συγκεκριµένων δηµόσιων ή ιδιωτικών οικονοµικών φορέων ή να βλάψει τις συνθήκες θεµιτού ανταγωνισµού µεταξύ οικονοµικών φορέων.
4. Στην περίπτωση συµβάσεων υπηρεσιών έρευνας και
ανάπτυξης («υπηρεσίες Ε και Α»), οι πληροφορίες σχετι-
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κά µε τη φύση και την ποσότητα των υπηρεσιών µπορούν να περιοριστούν:
α) στην ένδειξη «υπηρεσίες Ε και Α» αν η σύµβαση έχει ανατεθεί µε διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς
προκήρυξη διαγωνισµού, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄
του άρθρου 269,
β) σε πληροφορίες οι οποίες είναι τουλάχιστον τόσο
αναλυτικές όσο αναφέρονται στη προκήρυξη που χρησιµοποιήθηκε ως µέσο για την προκήρυξη του διαγωνισµού.
5. Οι πληροφορίες που παρέχονται, σύµφωνα µε το
Παράρτηµα XII του Προσαρτήµατος Β΄ και δηλώνονται
ως µη δηµοσιεύσιµες, δηµοσιεύονται µόνο σε απλουστευµένη µορφή και, σύµφωνα µε το Παράρτηµα IX του
Προσαρτήµατος Β΄, για στατιστικούς λόγους.
6. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις
κάτω των ορίων.
Άρθρο 295
Σύνταξη και λεπτοµέρειες δηµοσίευσης
(άρθρο 71 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι προκηρύξεις, και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 291, 292, 293 και 294 περιλαµβάνουν τις
πληροφορίες που προβλέπονται στα Παραρτήµατα VI
Μέρος A΄, VI Μέρος B΄, X, XI και XII του Προσαρτήµατος
Β΄, υπό τη µορφή τυποποιηµένων εντύπων, συµπεριλαµβανοµένων των τυποποιηµένων εντύπων για τα διορθωτικά.
2. Οι προκηρύξεις, και γνωστοποιήσεις της παραγράφου 1 συντάσσονται, διαβιβάζονται µε ηλεκτρονικά µέσα στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και δηµοσιεύονται, σύµφωνα µε το Παράρτηµα IX του
Προσαρτήµατος Β΄.
3. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις της παραγράφου 1 δηµοσιεύονται εξ ολοκλήρου στην (στις) επίσηµη(-ες) γλώσσα (-ες) των θεσµικών οργάνων της Ένωσης, που επιλέγει ο αναθέτων φορέας. Αυθεντικό θεωρείται µόνο το ή τα κείµενα που δηµοσιεύονται στη
γλώσσα αυτή ή στις γλώσσες αυτές. Περίληψη των σηµαντικότερων στοιχείων δηµοσιεύεται και στις λοιπές επίσηµες γλώσσες των θεσµικών οργάνων της Ένωσης.
4. Οι αναθέτοντες φορείς οφείλουν να είναι σε θέση
να αποδεικνύουν την ηµεροµηνία αποστολής των προκηρύξεων, ανακοινώσεων και γνωστοποιήσεων της παρ. 1.
Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης χορηγεί στον αναθέτοντα φορέα βεβαίωση της παραλαβής
της προκήρυξης, ανακοίνωσης ή γνωστοποίησης και της
δηµοσίευσης των πληροφοριών που της διαβίβασε, επισηµαίνοντας την ηµεροµηνία αυτής της δηµοσίευσης. Η
βεβαίωση αυτή συνιστά απόδειξη της δηµοσίευσης.
5. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να δηµοσιεύουν
προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις για συµβάσεις έργων,
προµηθειών ή υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στην προβλεπόµενη από το παρόν Βιβλίο υποχρεωτική δηµοσίευση, µε την προϋπόθεση ότι οι αυτές αποστέλλονται στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα µε το υπόδειγµα και τις διαδικασίες διαβίβασης που προβλέπονται στο Παράρτηµα IX
του Προσαρτήµατος Β΄. Η δηµοσίευση, σύµφωνα µε το
προηγούµενο εδάφιο δε συνεπάγεται υποχρέωση εφαρµογής του παρόντος Βιβλίου.
6. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις
κάτω των ορίων.

Άρθρο 296
Δηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο
(άρθρο 72 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς δηµοσιεύουν τις προκηρύξεις, διακηρύξεις και αποφάσεις ανάθεσης συµβάσεως,
ανεξαρτήτως της διαδικασίας ανάθεσης αυτών, µε την επιφύλαξη της εφαρµογής της παραγράφου 1 του άρθρου
38, στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ηµεροµηνία ανάρτησης
των ως άνω στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ.
Οι προκηρύξεις και διακηρύξεις της παρούσας παραγράφου πρέπει να φέρουν Αριθµό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) στο ΚΗΜΔΗΣ, σύµφωνα µε την
παρ. 8 του άρθρου 38.
2. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις των άρθρων
291, 292, 293 και 294, καθώς και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές δεν δηµοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο
πριν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης, σύµφωνα µε το
άρθρο 295. Ωστόσο, η δηµοσίευση µπορεί να πραγµατοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι αναθέτοντες φορείς δεν έχουν ενηµερωθεί σχετικά µε τη
δηµοσίευση εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης και γνωστοποίησης,
σύµφωνα µε το άρθρο 295.
3. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις της παρ. 2 του
παρόντος άρθρου, που δηµοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο
δεν περιλαµβάνουν πληροφορίες άλλες από εκείνες που
περιέχονται σε αυτές που αποστέλλονται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δηµοσιεύονται
στο προφίλ αγοραστή και αναφέρουν την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης και γνωστοποίησης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της δηµοσίευσης στο προφίλ αγοραστή.
4. Οι περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις δεν δηµοσιεύονται στο προφίλ αγοραστή πριν από την αποστολή
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της
προκήρυξης/ γνωστοποίησης µε την οποία ανακοινώνεται η δηµοσίευσή τους υπό τη µορφή αυτή, αναφέρουν
δε την ηµεροµηνία αυτής της αποστολής.
5. Το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. µπορεί να λειτουργεί ως το επίσηµο
πληροφοριακό σύστηµα eSender για την απευθείας ηλεκτρονική υποβολή των προκηρύξεων, ανακοινώσεων και
γνωστοποιήσεων του παρόντος άρθρου στο Tenders
Electronic Daily (TED). Με Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού καθορίζονται οι αναγκαίες τεχνικές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 297
Ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων
της διαδικασίας σύναψης σύµβασης
(άρθρο 73 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς προσφέρουν ελεύθερη, πλήρη, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
της προκήρυξης ή γνωστοποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο 295 ή την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης
επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.
Αν το µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού είναι η γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήµατος προεπιλογής, η
εν λόγω πρόσβαση παρέχεται το συντοµότερο δυνατόν
και το αργότερο κατά την αποστολή της πρόσκλησης υ-
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ποβολής προσφορών ή συµµετοχής σε διαπραγµάτευση.
Το κείµενο της προκήρυξης/γνωστοποίησης ή της πρόσκλησης προσδιορίζει τη διεύθυνση διαδικτύου στην οποία διατίθενται τα έγγραφα της σύµβασης.
Όταν είναι αδύνατον να παρασχεθεί ελεύθερη, πλήρης, άµεση, και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισµένα έγγραφα της σύµβασης για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφος 1του άρθρου
258, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να αναφέρουν στη
γνωστοποίηση ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ότι τα σχετικά έγγραφα της σύµβασης θα διαβιβαστούν µε µέσα άλλα πλην των ηλεκτρονικών µέσων,
σύµφωνα µε το πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του
άρθρου 258. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσµία υποβολής προσφορών παρατείνεται κατά πέντε (5) ηµέρες, εκτός από περιπτώσεις δεόντως αιτιολογηµένης επείγουσας ανάγκης, όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου
264 και όταν η προθεσµία ορίζεται µε αµοιβαία συµφωνία δυνάµει της παρ. 3 του άρθρου 265 ή της παρ. 3 του
άρθρου 266.
Όταν είναι αδύνατον να παρασχεθεί ελεύθερη, πλήρης, άµεση, και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισµένα έγγραφα της σύµβασης διότι οι αναθέτοντες φορείς προτίθενται να εφαρµόσουν την παρ. 2 του άρθρου
257, αναφέρουν στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή αν το µέσο προκήρυξης του
διαγωνισµού είναι η γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήµατος προεπιλογής, τα µέτρα προστασίας του εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών τα οποία απαιτούν και τον τρόπο µε το οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση
στα σχετικά έγγραφα της σύµβασης. Στην περίπτωση
αυτή, η προθεσµία υποβολής προσφορών παρατείνεται
κατά πέντε (5) ηµέρες, εκτός από περιπτώσεις δεόντως
αιτιολογηµένης επείγουσας ανάγκης, όπως αναφέρεται
στην παρ. 3 του άρθρου 264 και όταν η προθεσµία ορίζεται µε αµοιβαία συµφωνία δυνάµει της παρ. 3 του άρθρου 265 ή της παρ. 3 του άρθρου 266.
2. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτοντες
φορείς παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που
συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές και τυχόν σχετικά δικαιολογητικά το αργότερο έξι
(6) ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση
επισπευσµένης ανοικτής διαδικασίας όπως αναφέρεται
στην παρ. 3 του άρθρου 264, η προθεσµία αυτή ανέρχεται σε τέσσερις (4) ηµέρες.
3. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις
κάτω των ορίων.
Άρθρο 298
Διαβούλευση επί των δηµοσιευµένων εγγράφων
σύµβασης έργων
Ειδικά στην περίπτωση συµβάσεων έργων, µε τα έγγραφα της σύµβασης µπορεί να ορίζεται, ότι προσκαλούνται οι κατά τον παρόντα νόµο και τα έγγραφα της σύµβασης δυνάµενοι να λάβουν µέρος στη συγκεκριµένη
διαδικασία σύναψης σύµβασης οικονοµικοί φορείς, προκειµένου ο αναθέτων φορέας να προβεί σε παρουσίαση
του προς ανάθεση έργου και σε σχετική διαβούλευση µε
τους παριστάµενους οικονοµικούς φορείς κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 68.

Άρθρο 299
Προσκλήσεις προς υποψηφίους
(άρθρο 74 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 333, στην κλειστή
διαδικασία, στον ανταγωνιστικό διάλογο, στη σύµπραξη
καινοτοµίας και στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση µε
προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, οι
αναθέτοντες φορείς προσκαλούν ταυτοχρόνως και γραπτώς τους επιλεγέντες υποψηφίους να υποβάλουν τις
προσφορές τους, να συµµετάσχουν στο διάλογο ή σε
διαπραγµάτευση.
Εάν ως µέσον προκήρυξης διαγωνισµού χρησιµοποιείται περιοδική ενδεικτική προκήρυξη, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 263, οι αναθέτοντες
φορείς προσκαλούν ταυτοχρόνως και γραπτώς τους οικονοµικούς φορείς που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον
τους να επιβεβαιώσουν ότι εξακολουθούν να ενδιαφέρονται.
2. Οι προσκλήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο
1 περιλαµβάνουν αναφορά στην ηλεκτρονική διεύθυνση
στην οποία τίθενται σε άµεση διάθεση µε ηλεκτρονικά
µέσα τα έγγραφα της σύµβασης.
Οι προσκλήσεις συνοδεύονται από τα έγγραφα της
σύµβασης, στην περίπτωση που στα έγγραφα αυτά δεν
παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν πρόσβαση για τους λόγους που εκτίθενται στο τέταρτο ή πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 297 και δεν
διατίθενται ήδη µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Επιπλέον,
οι προσκλήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που ορίζονται στο Παράρτηµα ΧΙΙΙ του Προσαρτήµατος Β΄.
Άρθρο 300
Ενηµέρωση των αιτούντων προεπιλογή,
των υποψηφίων και των προσφερόντων
(άρθρο 75 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς ενηµερώνουν, το συντοµότερο δυνατόν, όλους τους υποψηφίους και τους προσφέροντες για τις αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά µε τη
σύναψη συµφωνίας-πλαίσιο, την ανάθεση της σύµβασης
ή την αποδοχή σε ένα δυναµικό σύστηµα αγορών, συµπεριλαµβανοµένων των λόγων για τους οποίους αποφάσισαν να µη συνάψουν συµφωνία-πλαίσιο, να µην αναθέσουν σύµβαση για την οποία προκηρύχθηκε διαγωνισµός ή να αρχίσουν νέα διαδικασία ή να µη θέσουν σε
εφαρµογή ένα δυναµικό σύστηµα αγορών.
2. Κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόµενου υποψηφίου
ή προσφέροντος, οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν
το συντοµότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός
δεκαπέντε (15) ηµερών από την παραλαβή γραπτής αίτησης:
α) σε κάθε απορριφθέντα υποψήφιο, τους λόγους απόρριψης της αίτησης συµµετοχής του,
β) σε κάθε απορριφθέντα προσφέροντα, τους λόγους
απόρριψης της προσφοράς του, στις δε περιπτώσεις που
αναφέρονται στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 282, αιτιολογούν επίσης την απόφασή τους περί µη ισοδυναµίας ή
την απόφασή τους ότι τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες
δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις περί απόδοσης ή
λειτουργίας,
γ) σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδε-
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κτή προσφορά, τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήµατα της επιλεγείσας προσφοράς, καθώς και το όνοµα του αναδόχου ή των συµβαλλοµένων µερών της
συµφωνίας-πλαίσιο,
δ) σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τη διεξαγωγή και την πρόοδο των διαπραγµατεύσεων και του διαλόγου µε τους προσφέροντες.
3. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να αποφασίζουν να
µη γνωστοποιήσουν ορισµένες πληροφορίες που αναφέρονται στις παράγραφος 1και 2 σχετικά µε την ανάθεση
της σύµβασης, τη σύναψη της συµφωνίας-πλαίσιο ή την
αποδοχή σε δυναµικό σύστηµα αγορών, εάν η γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών µπορεί να εµποδίσει
την εφαρµογή των νόµων ή να βλάψει τα νόµιµα εµπορικά συµφέροντα ενός συγκεκριµένου δηµόσιου ή ιδιωτικού οικονοµικού φορέα ή να βλάψει τις συνθήκες θεµιτού ανταγωνισµού µεταξύ οικονοµικών φορέων.
4. Οι αναθέτοντες φορείς που θεσπίζουν και διαχειρίζονται σύστηµα προεπιλογής ενηµερώνουν τους αιτούντες ως προς την απόφαση που λαµβάνουν σχετικά µε
την προεπιλογή εντός έξι (6) µηνών.
Εάν για την απόφαση σχετικά µε την προεπιλογή, απαιτείται διάστηµα άνω των τεσσάρων (4) µηνών από
την υποβολή της αίτησης προεπιλογής, ο αναθέτων φορέας γνωστοποιεί στον αιτούντα, µέσα σε δύο (2) µήνες
από την αίτηση αυτή, τους λόγους που δικαιολογούν τη
µεγαλύτερη προθεσµία και την ηµεροµηνία κατά την οποία θα γίνει δεκτή ή θα απορριφθεί η αίτησή του.
5. Οι αιτούντες, η αίτηση προεπιλογής των οποίων απορρίπτεται, ενηµερώνονται το συντοµότερο δυνατόν
ως προς την απορριπτική απόφαση και τους λόγους αυτής, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την
ηµεροµηνία της απορριπτικής απόφασης. Οι λόγοι αυτοί
πρέπει να βασίζονται στα κριτήρια προεπιλογής, που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 303.
6. Οι αναθέτοντες φορείς που θεσπίζουν και διαχειρίζονται σύστηµα προεπιλογής µπορούν να περατώνουν
τη διαδικασία προεπιλογής ενός οικονοµικού φορέα µόνο για λόγους που στηρίζονται στα κριτήρια προεπιλογής, που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 303. Η
πρόθεση περάτωσης της διαδικασίας προεπιλογής κοινοποιείται γραπτώς στον οικονοµικό φορέα τουλάχιστον
δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που
προβλέπεται για την περάτωση της διαδικασίας προεπιλογής, µε µνεία του λόγου ή των λόγων που οδήγησαν
σε αυτήν.
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 301
Γενικές αρχές
(άρθρο 76 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς της επιλογής των συµµετεχόντων
στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων εφαρµόζονται οι
ακόλουθοι κανόνες:
α) οι αναθέτοντες φορείς που έχουν θεσπίσει κανόνες
και κριτήρια αποκλεισµού των προσφερόντων ή των υπο-

ψηφίων, σύµφωνα µε την παράγραφος 1του άρθρου 304
ή µε την παράγραφο 1 του άρθρου 305, αποκλείουν τους
οικονοµικούς φορείς που προσδιορίζονται, σύµφωνα µε
τους εν λόγω κανόνες και πληρούν τα εν λόγω κριτήρια
αποκλεισµού,
β) επιλέγουν τους προσφέροντες και τους υποψηφίους, σύµφωνα µε τους αντικειµενικούς κανόνες και κριτήρια που θεσπίζονται δυνάµει των άρθρων 304 και 305·
γ) στην κλειστή διαδικασία, στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση µε προκήρυξη διαγωνισµού, στον ανταγωνιστικό διάλογο και στη σύµπραξη καινοτοµίας, περιορίζουν, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 304 τον αριθµό των επιλεγέντων υποψηφίων δυνάµει των περιπτ. (α) και (β).
2. Όταν η έναρξη του διαγωνισµού πραγµατοποιείται
µε γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήµατος προεπιλογής και ενόψει της επιλογής των συµµετεχόντων σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης για τις ειδικές συµβάσεις
που αποτελούν αντικείµενο της προκήρυξης του διαγωνισµού, οι αναθέτοντες φορείς:
α) επιλέγουν τους οικονοµικούς φορείς, σύµφωνα µε
το άρθρο 303,
β) εφαρµόζουν τις διατάξεις της παραγράφου 1 που αφορούν τις κλειστές ή µε διαπραγµάτευση διαδικασίες,
τους ανταγωνιστικούς διαλόγους ή τις συµπράξεις καινοτοµίας στους εν λόγω οικονοµικούς φορείς.
3. Οι αναθέτοντες φορείς δεν µπορούν, όταν επιλέγουν τους συµµετέχοντες σε µια διαδικασία κλειστή ή
µε διαπραγµάτευση, σε ανταγωνιστικό διάλογο ή σε µια
σύµπραξη καινοτοµίας, όταν λαµβάνουν την απόφασή
τους για την προεπιλογή ή όταν αναπροσαρµόζουν τα
κριτήρια και τους κανόνες προεπιλογής:
α) να επιβάλλουν διοικητικούς, τεχνικούς ή χρηµατοοικονοµικούς όρους σε ορισµένους οικονοµικούς φορείς,
εφόσον δεν θα τους επέβαλλαν σε άλλους,
β) να απαιτούν δοκιµές ή αποδεικτικά στοιχεία για θέµατα ως προς τα οποία υπάρχουν ήδη αντικειµενικές αποδείξεις.
4. Οι αναθέτοντες φορείς επαληθεύουν τη συµβατότητα των προσφορών που έχουν υποβάλει οι επιλεγµένοι
προσφέροντες προς τους κανόνες και τις απαιτήσεις
που ισχύουν για τις προσφορές και αναθέτουν τη σύµβαση βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στα άρθρα
311 και 313, λαµβάνοντας υπ’ όψιν το άρθρο 286.
5. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να αποφασίζουν να
µην αναθέσουν σύµβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την καλύτερη προσφορά, όταν διαπιστώνουν ότι η
προσφορά δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις που
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 253.
6. Σε ανοικτή διαδικασία, οι αναθέτοντες φορείς µπορεί να αποφασίσουν να εξετάσουν τις προσφορές πριν
από την επαλήθευση της καταλληλότητας των προσφερόντων, εφόσον τηρούνται οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 301, 303 έως 304, 307, 309, καθώς και 311, έως
313, συµπεριλαµβανοµένου του κανόνα ότι η σύµβαση
δεν θα ανατεθεί σε προσφέροντα που θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί δυνάµει του άρθρου 305 ή που δεν πληροί
τα κριτήρια επιλογής που ορίζει ο αναθέτων φορέας,
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 304 και το άρθρο
305. Η ως άνω δυνατότητα δεν παρέχεται σε διαδικασίες
ανάθεσης συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών.
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Άρθρο 302
Εγγυήσεις
1. Οι αναθέτοντες φορείς ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα είδη
εγγυήσεων:
α) «Εγγύηση συµµετοχής», το ύψος της οποίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο
χρηµατικό ποσό, αριθµητικώς και ολογράφως σε Ευρώ
και δεν µπορεί να υπερβαίνει το δυο τοις εκατό (2%) της
προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, συνυπολογιζοµένων των δικαιωµάτων προαίρεσης και παράτασης της
σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ, µε ανάλογη στρογγυλοποίηση.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τµήµατα της σύµβασης, το ύψος της εγγύηση
συµµετοχής υπολογίζεται επί της εκτιµώµενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφεροµένου/ων τµήµατος/ων.
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών
φορέων που συµµετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον
για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύµβασης. Ο αναθέτων φορέας µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει
πριν τη λήξη τους τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και
της εγγύησης συµµετοχής.
Δεν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής για τη συµµετοχή
σε διαδικασίες σύναψης συµφωνιών-πλαίσιο, δυναµικού
συστήµατος αγοράς ή σε συνοπτικό διαγωνισµό, εκτός
αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα από τα
έγγραφα της σύµβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης ή αν παρέχει
ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, οι οποίες απαιτούνται από τους αναθέτοντες φορείς, σύµφωνα µε την παράγραφο 1του άρθρου 304 ή την παράγραφο 1 του άρθρου
305.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο
µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς
προσφέροντες:
αα) µετά την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης, σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις και
ββ) µετά την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ενδίκων µέσων προσωρινής δικαστικής προστασίας
ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και
γγ) µετά την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα
35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), εφόσον απαιτείται.
β) «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας
καθορίζεται σε ποσοστό έως πέντε τοις εκατό (5%) επί
της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ
και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συµβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι
χιλιάδων (20.000) ευρώ.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το
άρθρο 337, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής
αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει
προν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ποσοστό της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό έως 5% επί του
ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει
συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των
όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση του αναθέτοντος
φορέα ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.Οι
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό
τους µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης.
γ) «Εγγύηση καλής εκτέλεσης συµφωνίας-πλαίσιο»,
το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό έως 0,5% επί
της συνολικής αξίας της συµφωνίας-πλαίσιο ή του τµήµατος της συµφωνίας πλαίσιο, χωρίς να υπολογίζεται ο
ΦΠΑ, η οποία θα αποδεσµεύεται ισόποσα και αναλόγως,
κατ’ έτος, σε σχέση µε το χρόνο συνολικής διάρκειας
της συµφωνίας-πλαίσιο. Προκειµένου να υπογραφεί η
σύµβαση που βασίζεται στη συµφωνία-πλαίσιο, ο οικονοµικός φορέας µπορεί να υποχρεωθεί να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης αυτής, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην περίπτωση β΄.
δ) «Εγγύηση προκαταβολής», στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, ισόποση µε την προκαταβολή. Η
προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόµενη µε το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται µε Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Όταν, σύµφωνα µε τα
έγγραφα της σύµβασης, προσκοµίζεται και εγγύηση καλής εκτέλεσης, η τελευταία καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Αν από
τα έγγραφα της σύµβασης προβλέπεται µεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαµβάνεται µε την κατάθεση
από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά µεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής
εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόµενης προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή
της εγγύησης καλής εκτέλεσης πραγµατοποιούνται,
σύµφωνα µε τους όρους των εγγράφων της διαδικασίας
σύναψης σύµβασης. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής µπορεί να χορηγούνται τµηµατικά εφ' όσον
τούτο ορίζεται στους όρους της διακήρυξης και στα έγγραφα της σύµβασης. Η προκαταβολή απαγορεύεται να
χρησιµοποιηθεί για λόγους που δε σχετίζονται, άµεσα ή
έµµεσα, µε το αντικείµενο της σύµβασης.
2. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να ζητούν από
τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωµάτων που
ανακύπτουν ή των ζηµιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο
εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον από τα έγγραφα
της σύµβασης προβλέπεται η προσκόµιση τέτοιας εγγύησης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας καθο-
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ρίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο
χρηµατικό ποσό.
3. Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της ΣΔΣ και έχουν,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου
Παρακαταθηκών και Δανείων µε παρακατάθεση σε αυτό
του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκοµερίδια
ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση δικαιούχο.
4. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν
κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) τον αναθέτοντα φορέα προς
τον οποίο απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον
φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθµό της
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την
πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ)
τους όρους ότι: (i) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και (ii) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης/πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από
τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από
απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) (µόνο στην περίπτωση των εγγυήσεων
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής) τον αριθµό και τον
τίτλο της σχετικής σύµβασης.
5. Ο αναθέτων φορέας επικοινωνεί µε τους φορείς
που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Αν διαπιστωθεί η πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο
οικονοµικός φορέας αποκλείεται από το διαγωνισµό και
υποβάλλεται µηνυτήρια αναφορά στον αρµόδιο εισαγγελέα.
6. Για τις συµβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν ειδικότερα τα εξής:
(α) Οι κρατήσεις της παρ. 12 του άρθρου 152 µπορεί να
αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, µερικά
ή ολικά, µε ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις
αυτές περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό
(5%) επί της αξίας των εργασιών που περιλαµβάνονται
στις εγκεκριµένες από την αρµόδια υπηρεσία επιµετρήσεις. Η µείωση αποφασίζεται από την αρµόδια υπηρεσία,
ύστερα από αίτηση του αναδόχου, συνοδευόµενη από
ειδικό απολογισµό των εργασιών των οποίων έχουν εγκριθεί οι επιµετρήσεις.
(β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης όπως συµπληρώθηκε
κατόπιν της υπογραφής συµπληρωµατικών συµβάσεων,
µειώνεται αµέσως µετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου

Προσωρινής Παραλαβής, στο ποσοστό είκοσι τοις εκατό
(20%), όπως διαµορφώθηκε, κατόπιν τροποποιήσεων
της σύµβασης, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παρ. 1
και το άρθρο 337. Το σύνολο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αµέσως µετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής
και την έγκριση του τελικού λογαριασµού του έργου.
7. Ειδικά για τις συµβάσεις µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών,
µε απόφαση της αρµόδιας υπηρεσίας, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του αναδόχου, αποδεσµεύεται µέρος
των εγγυήσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 187, ανερχόµενο σε ποσοστό ανάλογο µε την αξία
των εργασιών περαιωθέντος και εγκριθέντος σταδίου
της σύµβασης. Αν η σύµβαση αφορά στην παροχή υπηρεσίας χωρίς διακεκριµένα στάδια, µπορεί να ορίζει ότι
επιστρέφεται στον ανάδοχο µέρος της εγγύησης, µετά
την παρέλευση ορισµένου χρόνου ή την ολοκλήρωση
τµήµατος της σύµβασης.
8. Ειδικα, για τις συµβάσεις προµηθειών και παροχής
γενικών υπηρεσιών, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και
προκαταβολήςεπιστρέφονται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού ή της υπηρεσίας. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω επιστροφή γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα
προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου. Αν το υλικό ή η υπηρεσία είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύµφωνα µε την σύµβαση, τµηµατικά, οι
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσµεύονται σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία
του µέρους της ποσότητας ή του τµήµατος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσµευσή τους απαιτείται προηγούµενη γνωµοδότηση
του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου.
ΕΝΟΤΗΤΑ 4
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Άρθρο 303
Συστήµατα προεπιλογής
(άρθρο 77 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν, εφόσον το επιθυµούν, να θεσπίζουν και να διαχειρίζονται σύστηµα προεπιλογής των οικονοµικών φορέων.
Οι αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι θεσπίζουν ή διαχειρίζονται ένα σύστηµα προεπιλογής εξασφαλίζουν τη δυνατότητα των οικονοµικών φορέων να υποβάλουν, ανά
πάσα στιγµή, αίτηση για προεπιλογή.
2. Το σύστηµα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 είναι δυνατόν να περιλαµβάνει διάφορα στάδια προεπιλογής.
Οι αναθέτοντες φορείς θεσπίζουν αντικειµενικά κριτήρια και κανόνες για τον αποκλεισµό και την επιλογή οικονοµικών φορέων που υποβάλουν αίτηση για προεπιλογή, καθώς και αντικειµενικούς κανόνες και κριτήρια για
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τη λειτουργία του συστήµατος προεπιλογής, που καλύπτουν θέµατα όπως η εγγραφή στο σύστηµα, η περιοδική επικαιροποίηση των προεπιλογών, αν υπάρχουν, και η
διάρκεια του συστήµατος.
Όταν τα εν λόγω κριτήρια και κανόνες περιέχουν τεχνικές προδιαγραφές, εφαρµόζονται τα άρθρα 282 έως
284. Τα κριτήρια και κανόνες είναι δυνατόν να επικαιροποιούνται, όπου απαιτείται.
3. Τα κριτήρια και κανόνες που αναφέρονται στην παρ.
2 παρέχονται, κατόπιν σχετικής αίτησης τους, στους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς. Η επικαιροποίηση
αυτών των κριτηρίων και κανόνων ανακοινώνεται στους
ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς.
Εάν ένας αναθέτων φορέας κρίνει ότι το σύστηµα
προεπιλογής ορισµένων τρίτων φορέων ή οργανισµών
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του, ανακοινώνει στους
ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς τις επωνυµίες
των εν λόγω τρίτων φορέων ή οργανισµών.
4. Οι αναθέτοντες φορείς τηρούν µητρώο των προεπιλεγέντων οικονοµικών φορέων· το µητρώο αυτό µπορεί
να χωρίζεται σε κατηγορίες ανάλογα µε τα είδη των
συµβάσεων για τις οποίες ισχύει η προεπιλογή.
5. Όταν η προκήρυξη σύµβασης γίνεται µε γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήµατος προεπιλογής, οι συγκεκριµένες συµβάσεις έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών
που καλύπτονται από το σύστηµα προεπιλογής ανατίθενται µε κλειστή διαδικασία ή διαδικασία, όπου όλοι οι
προσφέροντες ή οι συµµετέχοντες επιλέγονται µεταξύ
των υποψηφίων που έχουν ήδη προεπιλεγεί βάσει ενός
τέτοιου συστήµατος.
6. Οποιαδήποτε έξοδα χρεώνονται σε σχέση µε τις αιτήσεις προεπιλογής ή µε την επικαιροποίηση ή τη διατήρηση ήδη χορηγηθείσας προεπιλογής, σύµφωνα µε το
σύστηµα προεπιλογής είναι ανάλογα του παραγόµενου
κόστους.
Άρθρο 304
Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
(άρθρο 78 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να θεσπίζουν αντικειµενικούς κανόνες και κριτήρια αποκλεισµού και επιλογής των προσφερόντων ή των υποψηφίων οι εν λόγω κανόνες και κριτήρια αναφέρονται στα έγγραφα της σύµβασης.
2. Εάν οι αναθέτοντες φορείς χρειάζεται να διασφαλίσουν µια κατάλληλη ισορροπία µεταξύ των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης και των πόρων που απαιτούνται για την εκτέλεσή
της, µπορούν, σε κλειστή διαδικασία ή σε διαδικασία µε
διαπραγµάτευση, σε ανταγωνιστικό διάλογο ή σε σύµπραξη καινοτοµίας, να θεσπίσουν αντικειµενικούς κανόνες και κριτήρια που αντανακλούν την ανάγκη αυτή
και επιτρέπουν στον αναθέτοντα φορέα να µειώσει τον
αριθµό των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορές ή να συµµετάσχουν σε διαπραγµάτευση.
Ο αριθµός των επιλεγέντων υποψηφίων πρέπει οπωσδήποτε να λαµβάνει υπ' όψιν την ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς ανταγωνισµού.

Άρθρο 305
Χρήση των λόγων αποκλεισµού και των κριτηρίων
επιλογής που προβλέπονται στο Βιβλίο Ι
(άρθρο 80 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αντικειµενικοί κανόνες και τα κριτήρια για τον αποκλεισµό και την επιλογή των οικονοµικών φορέων που
υποβάλλουν αίτηση προεπιλογής σε ένα σύστηµα προεπιλογής, καθώς και οι αντικειµενικοί κανόνες και τα κριτήρια για τον αποκλεισµό και την επιλογή των υποψηφίων και των προσφερόντων σε ανοικτή διαδικασία, σε
κλειστή διαδικασία, σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση,
σε ανταγωνιστικό διάλογο, σε σύµπραξη καινοτοµίας ή
σε συνοπτικό διαγωνισµό, µπορούν να περιλαµβάνουν
τους λόγους αποκλεισµού που παρατίθενται στο άρθρο
73, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό.
Όταν ένας αναθέτων φορέας είναι αναθέτουσα αρχή,
τα εν λόγω κριτήρια και κανόνες περιλαµβάνουν τους
λόγους αποκλεισµού που απαριθµούνται στις παραγράφους 1, 2 και 4 του άρθρου 73, µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο.
2. Τα κριτήρια και οι κανόνες που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 µπορούν να περιλαµβάνουν τα κριτήρια επιλογής που παρατίθενται στα άρθρα 75 έως 77, µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό,
ιδιαίτερα όσον αφορά στα όρια για τις απαιτήσεις που αφορούν τους ετήσιους κύκλους εργασιών.
Άρθρο 306
Αποκλεισµός Οικονοµικού Φορέα
1. Αν οι κανόνες και τα κριτήρια για τον αποκλεισµό
και την επιλογή των οικονοµικών φορέων περιλαµβάνουν τους λόγους αποκλεισµού που παρατίθενται στο
άρθρο 73 και διαπιστωθεί ότι συντρέχει στο πρόσωπο οικονοµικού φορέα ένας από τους λόγους αποκλεισµού
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 και ο οικονοµικός φορέας δεν λάβει µέτρα για να αποδείξει την αξιοπιστία του, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου
73 µπορεί να επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισµός από
την συµµετοχή σε εν εξελίξει και µελλοντικές διαδικασίες σύναψης συµβάσεων για εύλογο χρονικό διάστηµα.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 εφαρµόζονται
τα αναφερόµενα στο άρθρο 74.
Άρθρο 307
Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων
(άρθρο 79 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Εάν οι αντικειµενικοί κανόνες και τα κριτήρια για
τον αποκλεισµό και την επιλογή των οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν αίτηση προεπιλογής σε ένα σύστηµα προεπιλογής περιλαµβάνουν απαιτήσεις σχετικά µε
την οικονοµική και χρηµατοπιστωτική ικανότητα του οικονοµικού φορέα ή µε τις τεχνικές και επαγγελµατικές ικανότητές του, ο οικονοµικός φορέας µπορεί, όπου κριθεί απαραίτητο, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του
που τον συνδέουν µε αυτούς.
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Όσον αφορά στα κριτήρια που σχετίζονται µε τους
τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα του
παρόχου υπηρεσιών ή του αναδόχου ή των διευθυντικών
στελεχών της επιχείρησης ή µε τη σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, ωστόσο, να
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι
τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες
για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες.
Αν οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει στον αναθέτοντα φορέα ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους καθ’ όλη την περίοδο ισχύος του συστήµατος προεπιλογής, παραδείγµατος χάριν, µε την προσκόµιση της
σχετικής δέσµευσης των φορέων αυτών για το σκοπό
αυτό.
Όταν οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται
µε την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, ο αναθέτων φορέας µπορεί να απαιτεί ο οικονοµικός φορέας και οι φορείς αυτοί να είναι από κοινού υπεύθυνοι για
την εκτέλεση της σύµβασης.
Υπό τους ιδίους όρους, µια ένωση οικονοµικών φορέων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 254, µπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συµµετεχόντων στην ένωση ή
άλλων φορέων.
2. Εάν οι αντικειµενικοί κανόνες και τα κριτήρια για
τον αποκλεισµό και την επιλογή των υποψηφίων και των
προσφερόντων στην ανοικτή διαδικασία, σε κλειστή διαδικασία, σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση, σε ανταγωνιστικό διάλογο ή σε σύµπραξη καινοτοµίας, περιλαµβάνουν απαιτήσεις σχετικά µε την οικονοµική και χρηµατοπιστωτική ικανότητα του οικονοµικού φορέα ή µε τις τεχνικές και επαγγελµατικές ικανότητές του, ο οικονοµικός φορέας µπορεί, όπου κριθεί απαραίτητο, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων ασχέτως της νοµικής
φύσης των δεσµών που τον συνδέουν µε αυτούς.
Όσον αφορά στα κριτήρια που σχετίζονται µε τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα του παρόχου υπηρεσιών ή του αναδόχου ή των διευθυντικών
στελεχών της επιχείρησης ή µε τη σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, ωστόσο, να
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι
τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες
για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες.
Όταν ένας οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηρίζεται
στις ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει στον αναθέτοντα φορέα ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, παραδείγµατος χάριν, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων αυτών για το
σκοπό αυτό.
Όταν οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται
µε την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, ο αναθέτων φορέας µπορεί να απαιτεί ο οικονοµικός φορέας και οι φορείς αυτοί να είναι από κοινού υπεύθυνοι για
την εκτέλεση της σύµβασης.
Υπό τους ιδίους όρους, µια ένωση οικονοµικών φορέων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 254, µπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συµµετεχόντων στην ένωση ή
άλλων φορέων.
3. Στην περίπτωση συµβάσεων έργων, συµβάσεων υπηρεσιών και εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασης

στο πλαίσιο σύµβασης προµηθειών, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να απαιτούν την εκτέλεση ορισµένων κρίσιµων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονοµικών φορέων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 254, από
έναν από τους συµµετέχοντες στην εν λόγω κοινοπραξία.
ΕΝΟΤΗΤΑ 5
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Άρθρο 308
Κανόνες που εφαρµόζονται σε περίπτωση χρήσης των
κριτηρίων αποκλεισµού και ποιοτικής επιλογής
του Βιβλίου Ι
(παρ. 3 του άρθρου 80 και υποπαράγραφος 2
της παρ. 1, καθώς και υποπαράγραφος 2 της παρ. 2
του άρθρου 79 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Προς το σκοπό εφαρµογής του άρθρου 305, αν οι αναθέτοντες φορείς αναφέρονται στα κριτήρια αποκλεισµού ή επιλογής που προβλέπονται στο Βιβλίο Ι, εφαρµόζονται τα άρθρα 79, 80, και 81.
2. Προς το σκοπό εφαρµογής των παραγράφων 1 και 2
του άρθρου 307, εφόσον, δυνάµει του άρθρου 305, οι αναθέτοντες φορείς αναφέρονται στα κριτήρια αποκλεισµού ή επιλογής που προβλέπονται στο Βιβλίο Ι, οι αναθέτοντες φορείς ελέγχουν, σύµφωνα µε την παράγραφο
1 εάν οι άλλοι φορείς στην ικανότητα των οποίων ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να στηριχθεί, πληρούν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής ή εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού, στους οποίους αναφέρονται οι αναθέτοντες
φορείς, δυνάµει του άρθρου 73 και 74.
Ο αναθέτων φορέας απαιτεί από τον οικονοµικό φορέα να αντικαταστήσει ένα φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισµού των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 73,
τους οποίους ανέφερε ο αναθέτων φορέας.
Ο αναθέτων φορέας µπορεί να απαιτήσει από τον οικονοµικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού της παρ. 6 του άρθρου 73.
Άρθρο 309
Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
(άρθρο 81 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς, εάν απαιτούν την προσκόµιση πιστοποιητικών που εκδίδονται από ανεξάρτητους
οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας
συµµορφώνεται µε ορισµένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας
για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, παραπέµπουν σε συστήµατα διασφάλισης ποιότητας, βασιζόµενα στη σχετική
σειρά ευρωπαϊκών προτύπων που έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευµένους οργανισµούς.
Οι αναθέτοντες φορείς αναγνωρίζουν ισοδύναµα πιστοποιητικά από οργανισµούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - µέλη. Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναµα µέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας δεν είχε τη
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δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσµιών για λόγους που δεν αποδίδονται σε δική του ευθύνη, υπό την προϋπόθεση ότι ο
οικονοµικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόµενα
µέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούµενα
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
2. Εάν οι αναθέτοντες φορείς απαιτούν την υποβολή
πιστοποιητικών εκδιδοµένων από ανεξάρτητους οργανισµούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας
συµµορφώνεται µε συγκεκριµένα συστήµατα ή πρότυπα
όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέµπουν στο σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ένωσης ή σε άλλα συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύµφωνα
µε το άρθρο 45 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1221/2009 ή
σε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης που βασίζονται σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα που
έχουν εκδοθεί από διαπιστευµένους οργανισµούς. Οι αναθέτοντες φορείς αναγνωρίζουν ισοδύναµα πιστοποιητικά από οργανισµούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - µέλη.
Όταν ο οικονοµικός φορέας τεκµηριωµένα δεν είχε
πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν είχε τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσµιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, ο αναθέτων φορέας αποδέχεται επίσης άλλα αποδεικτικά µέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό την
προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας
αποδεικνύει ότι τα συγκεκριµένα µέτρα είναι ισοδύναµα
µε εκείνα που απαιτούνται βάσει του εφαρµοστέου συστήµατος ή προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης.
3. Εφόσον τους ζητηθεί, η Αρχή θέτει στη διάθεση άλλων κρατών µελών, σύµφωνα µε το άρθρο 343, κάθε
πληροφορία σχετικά µε τα έγγραφα που προσκοµίζονται
ως στοιχεία αποδεικτικά της συµµόρφωσης µε ποιοτικά
και περιβαλλοντικά πρότυπα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

πληµµελή σήµανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄
74) και µεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δοµής των εγγράφων της
προσφοράς από τα υποδείγµατα που θεσπίζονται µε το
νόµο, τις κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύµβασης. Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση κατά το πρώτο εδάφιο δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη
αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση
των όρων της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή
συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
3. Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση της παραγράφου 1
δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση µεταχείριση των
οικονοµικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή µεταχείριση συγκεκριµένου οικονοµικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης.
4. Ο αναθέτων φορέας µπορεί να καλεί εγγράφως
τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, µέσα σε εύλογη
προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
σχετικής πρόκλησης, το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει
ασάφειες ή σσονος σηµασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα
που ο αναθέτων φορέας κρίνει ότι µπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα
της συγκεκριµένης προσφοράς σε σχέση µε τις λοιπές.
5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύµφωνα µε τις παραγράφους
1έως 4, είναι υποχρεωτική για τον αναθέτοντα φορέα, εάν επίκειται αποκλεισµός του προσφέροντα ή υποψηφίου από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.

Άρθρο 310
Συµπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών
και δικαιολογητικών
(άρθρο 76 παρ. 4 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 6
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή
αιτήσεων συµµετοχής, ο αναθέτων φορέας µπορεί να
καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή
τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, µέσα σε εύλογη
προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποποίησης σε
αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή δεν λαµβάνεται υπόψη.
2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα
τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, όπως ιδίως παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης
του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις
των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των
εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, που δεν
επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενό
τους, ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία,

Άρθρο 311
Κριτήρια ανάθεσης των συµβάσεων
(άρθρο 82 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων νόµου ή
διοικητικών πράξεων σχετικά µε την τιµή ορισµένων αγαθών ή την αµοιβή ορισµένων υπηρεσιών, οι αναθέτοντες φορείς βασίζουν την ανάθεση των συµβάσεων στην
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.
2. H πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά κατά την κρίση του αναθέτοντος φορέα προσδιορίζεται βάσει της τιµής ή του κόστους, µε χρήση µίας µεθόδου προσέγγισης κόστους-αποτελεσµατικότητας, όπως της κοστολόγησης του κύκλου ζωής, σύµφωνα µε
το άρθρο 312 και µπορεί να περιλαµβάνει τη βέλτιστη
σχέση ποιότητας-τιµής, η οποία εκτιµάται βάσει κριτηρίων, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, ποιοτικών,
περιβαλλοντικών και/ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που
συνδέονται µε το αντικείµενο της συγκεκριµένης σύµβασης. Στα κριτήρια αυτά µπορούν να περιλαµβάνονται, για
παράδειγµα:
α) η ποιότητα, περιλαµβανοµένης της τεχνικής αξίας,
τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, η προσβασιµότητα, ο σχεδιασµός για όλους τους χρήστες, τα κοι-
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νωνικά, περιβαλλοντικά και καινοτόµα χαρακτηριστικά
και η εµπορία και οι σχετικοί όροι,
β) η οργάνωση, τα προσόντα και η πείρα του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύµβασης, αν
η ποιότητα του διατεθέντος προσωπικού µπορεί να έχει
σηµαντική επίδραση στο επίπεδο εκτέλεσης της σύµβασης ή
γ) η εξυπηρέτηση µετά την πώληση και η τεχνική υποστήριξη, οι όροι παράδοσης, όπως η ηµεροµηνία παράδοσης, η διαδικασία και η προθεσµία παράδοσης ή η προθεσµία ολοκλήρωσης.
Το στοιχείο του κόστους µπορεί επίσης να λαµβάνει τη
µορφή σταθερής τιµής ή κόστους, βάσει του οποίου οι
οικονοµικοί φορείς θα ανταγωνίζονται αποκλειστικά και
µόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων.
3. Τα κριτήρια ανάθεσης θεωρούνται ότι συνδέονται µε
το αντικείµενο της σύµβασης, εφόσον συνδέονται µε τα
έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν
στο πλαίσιο της σύµβασης σε σχέση µε οποιαδήποτε
πτυχή της και σε οποιοδήποτε από τα στάδια του κύκλου
ζωής της, περιλαµβανοµένων και των παραγόντων που
εµπλέκονται:
α) στη συγκεκριµένη διαδικασία παραγωγής, διάθεσης
ή εµπορίας των εν λόγω έργων, αγαθών ή υπηρεσιών· ή
β) στη συγκεκριµένη διαδικασία άλλου σταδίου του κύκλου ζωής της, έστω και αν οι εν λόγω παράγοντες δεν
αποτελούν µέρος της υλικής υπόστασής της.
4. Τα κριτήρια ανάθεσης δεν έχουν ως αποτέλεσµα
την παροχή απεριόριστης ελευθερίας επιλογής στους αναθέτοντες φορείς. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσµατικού ανταγωνισµού και συνοδεύονται από προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσµατική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειµένου να αξιολογείται ο βαθµός συµµόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Σε περίπτωση αµφιβολίας, οι αναθέτοντες φορείς επαληθεύουν αποτελεσµατικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες.
5. Το κριτήριο ανάθεσης καθορίζεται στα έγγραφα της
σύµβασης. Ο αναθέτων φορέας διευκρινίζει στα έγγραφα της σύµβασης τη σχετική στάθµιση που προσδίδει σε
καθένα από τα κριτήρια που έχουν επιλεγεί για τον
προσδιορισµό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική
άποψη προσφοράς, εκτός εάν αυτό καθορίζεται µόνο
βάσει της τιµής.
Η στάθµιση αυτή µπορεί να εκφράζεται µε την πρόβλεψη περιθωρίου διακύµανσης µε το κατάλληλο µέγιστο
εύρος.
Εάν δεν είναι δυνατή η στάθµιση για αντικειµενικούς
λόγους, ο αναθέτων φορέας επισηµαίνει τα κριτήρια µε
φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας. Η βαθµολόγηση των
κριτηρίων πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογηµένη και να περιλαµβάνει υποχρεωτικά, εκτός από τη
βαθµολογία, και τη λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά
κριτήριο.
6. Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2 εξειδικεύονται κυρίως σε:
α) απασχόληση εργαζοµένων που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού κατά την έννοια της παρ. 4
του άρθρου 1 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216), για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών πριν τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα σε διαδικασία σύναψης σύµβασης,

β) διευκόλυνση της κοινωνικής ή/και εργασιακής ένταξης ατόµων που προέρχονται από ευπαθείς οµάδες του
πληθυσµού,
γ) καταπολέµηση των διακρίσεων ή/και
δ) προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών.
Άρθρο 312
Κοστολόγηση του κύκλου ζωής
(άρθρο 83 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Η κοστολόγηση του κύκλου ζωής καλύπτει, στον
προσήκοντα βαθµό, ένα µέρος ή το σύνολο των ακόλουθων ειδών κόστους κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος, µίας υπηρεσίας ή ενός έργου:
α) Το κόστος που βαρύνει τον αναθέτοντα φορέα ή άλλους χρήστες, όπως:
αα) το κόστος κτήσης,
ββ) το κόστος χρήσης, όπως για την κατανάλωση ενέργειας και άλλων πόρων,
γγ) το κόστος συντήρησης,
δδ) το κόστος τέλους του κύκλου ζωής, όπως το κόστος συλλογής και ανακύκλωσης.
β) Το κόστος που οφείλεται σε εξωγενείς περιβαλλοντικούς παράγοντες που συνδέονται µε το προϊόν, την υπηρεσία ή το έργο στη διάρκεια του κύκλου ζωής του, εφόσον η οικονοµική αξία του µπορεί να προσδιοριστεί
και να επαληθευτεί. Στο κόστος αυτό µπορεί να περιλαµβάνεται το κόστος των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και άλλων εκποµπών ρύπων και το κόστος για το µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής.
2. Όταν ένας αναθέτων φορέας αξιολογεί το κόστος
χρησιµοποιώντας προσέγγιση κοστολόγησης του κύκλου ζωής, αναφέρει στα έγγραφα της σύµβασης τα δεδοµένα που πρέπει να υποβάλουν οι προσφέροντες και
τη µέθοδο που θα χρησιµοποιήσει για την κοστολόγηση
του κύκλου ζωής βάσει των εν λόγω δεδοµένων.
Η µέθοδος που χρησιµοποιείται για την αποτίµηση του
κόστους το οποίο οφείλεται σε εξωγενείς περιβαλλοντικούς παράγοντες, οφείλει να πληροί το σύνολο των ακόλουθων προϋποθέσεων:
α) βασίζεται σε κριτήρια που µπορούν να επαληθευτούν µε αντικειµενικό τρόπο και δεν εισάγουν διακρίσεις. Ιδίως σε περιπτώσεις που αυτή δεν έχει εκπονηθεί
για επαναλαµβανόµενη ή συνεχή εφαρµογή, οφείλει να
µην οδηγεί σε αδικαιολόγητα ευνοϊκή ή δυσµενή µεταχείριση ορισµένων οικονοµικών φορέων,
β) είναι προσιτή σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη,
γ) τα απαιτούµενα αποδεικτικά στοιχεία µπορούν να υποβληθούν µετά από εύλογη προσπάθεια από τους οικονοµικούς φορείς που επιδεικνύουν τη µέση δυνατή επιµέλεια, περιλαµβανοµένων των φορέων τρίτων χωρών
που είναι µέρη της ΣΔΣ ή άλλων διεθνών συµφωνιών
που δεσµεύουν την Ένωση.
3. Σε περιπτώσεις όπου µε νοµοθετική πράξη της Ένωσης έχει καταστεί υποχρεωτική µία κοινή µέθοδος υπολογισµού του κόστους του κύκλου ζωής, η εν λόγω κοινή µέθοδος εφαρµόζεται για την αξιολόγηση του κόστους κύκλου ζωής.
Κατάλογος των εν λόγω νοµοθετικών και, όπου κριθεί
απαραίτητο, των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων µε τις οποίες συµπληρώνονται περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα
XV.
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Άρθρο 313
Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές
(άρθρο 84 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές
σε σχέση µε τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι αναθέτοντες φορείς απαιτούν από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης του αναθέτοντος φορέα, την τιµή ή το κόστος
που προτείνουν στην προσφορά.
2. Οι εξηγήσεις που αναφέρονται στην παράγραφος 1
µπορεί να αφορούν ιδίως:
α) τα οικονοµικά χαρακτηριστικά της µεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής ή των παρεχόµενων υπηρεσιών,
β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων, για την
προµήθεια των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών
ή για την εκτέλεση του έργου,
γ) την πρωτοτυπία του έργου, των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα,
δ) τη συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 253,
ε) τη συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου
336,
στ) το ενδεχόµενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης
στον προσφέροντα.
3. Ο αναθέτων φορέας αξιολογεί τις παρεχόµενες
πληροφορίες σε συνεννόηση µε τον προσφέροντα. Μπορεί να απορρίψει την προσφορά µόνο εάν τα παρεχόµενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το
χαµηλό επίπεδο της τιµής ή του κόστους που προτείνεται, λαµβανοµένων υπόψη των στοιχείων που αναφέρονται στην παρ. 2. Οι αναθέτοντες φορείς απορρίπτουν
την προσφορά, εάν διαπιστώσουν ότι η προσφορά είναι
ασυνήθιστα χαµηλή, διότι δεν συµµορφώνεται µε τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 253.
4. Εάν ο αναθέτων φορέας διαπιστώνει ότι µία προσφορά είναι ασυνήθιστα χαµηλή λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά µπορεί
να απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτόν το λόγο µόνο
µετά από διαβούλευση µε τον προσφέροντα και εφόσον
αυτός δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς
προθεσµίας την οποία ορίζει ο αναθέτων φορέας, ότι η
εν λόγω ενίσχυση είναι σύµφωνη µε την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 ΣΛΕΕ. Σε περίπτωση
απόρριψης προσφοράς εξ’ αυτού του λόγου, ο αναθέτων
φορέας ενηµερώνει σχετικώς την Επιτροπή.
5. Για την απόδειξη ότι η χορηγηθείσα κρατική ενίσχυση είναι σύµφωνη µε την εσωτερική αγορά, κατά την έννοια του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ, ο προσφέρων προσκοµίζει, εντός της τεθείσας προθεσµίας, ιδίως και κατά περίπτωση τα κατωτέρω έγγραφα:
α) σε περιπτώσεις χορήγησης ενίσχυσης στο πλαίσιο
του Κανονισµού de minimis (ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας), την κανονιστική πράξη του µέτρου ενίσχυσης και
την ατοµική πράξη έγκρισης χορήγησης της ενίσχυσης
όταν προβλέπεται η έκδοσή της,
β) στις λοιπές περιπτώσεις: αα) δηµοσίευση στην
Ε.Ε.Ε.Ε. είτε της εγκριτικής του µέτρου ενίσχυσης απόφασης της Επιτροπής είτε του συνοπτικού δελτίου πληροφοριών του µέτρου ενίσχυσης και ββ) την κανονιστική

πράξη του µέτρου ενίσχυσης και την ατοµική πράξη έγκρισης χορήγησης της ενίσχυσης όταν προβλέπεται η
έκδοσή της.
6. Εφόσον ζητηθεί, η Αρχή θέτει στη διάθεση άλλων
κρατών - µελών, στο πλαίσιο διοικητικής συνεργασίας,
κάθε πληροφορία που έχει στη διάθεσή της - όπως νόµους, κανονισµούς, συλλογικές συµβάσεις καθολικής ισχύος ή εθνικά τεχνικά πρότυπα - σχετικά µε τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που προσκοµίζονται σε σχέση
µε τις λεπτοµέρειες που αναφέρονται στην παρ. 2.
7. Στις συµβάσεις έργων, µελετών, παροχής τεχνικών
και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, µπορεί
να εκδίδονται εγκύκλιοι του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων για την εξειδίκευση των όρων χαρακτηρισµού µίας οικονοµικής προσφοράς ως ασυνήθιστα
χαµηλής ανά κατηγορία έργου και µελέτης και ανά εκτιµώµενη αξία σύµβασης και για την εκτίµηση των παρεχόµενων κατά τα ανωτέρω εξηγήσεων . Ο αναθέτων φορέας µπορεί να αποκλίνει από τα οριζόµενα στις ανωτέρω
εγκυκλίους, µετά από ειδική αιτιολογήση µε απόφαση
του αρµοδίου οργάνου.
Άρθρο 314
Προσφορές που περιέχουν προϊόντα
καταγωγής τρίτων χωρών
(άρθρο 85 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή στις προσφορές
που περιέχουν προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών µε
τις οποίες η Ένωση δεν έχει συνάψει, σε πολυµερή ή διµερή πλαίσια, συµφωνία που να εξασφαλίζει αντίστοιχη
και ουσιαστική πρόσβαση των επιχειρήσεων που έχουν
έδρα σε χώρα της Ένωσης στις αγορές των εν λόγω τρίτων χωρών, µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων της Ένωσης και της Ελλάδας έναντι τρίτων χωρών.
2. Κάθε προσφορά που υποβάλλεται για την ανάθεση
σύµβασης προµηθειών που περιέχει προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών µε τις οποίες η Ένωση δεν έχει συνάψει, σε πολυµερή ή διµερή πλαίσια, συµφωνία που να εξασφαλίζει αντίστοιχη και ουσιαστική πρόσβαση των επιχειρήσεων της Ένωσης στις αγορές των εν λόγω τρίτων χωρών και µε την επιφύλαξη των τυχόν υποχρεώσεων της Ένωσης και της Ελλάδας, µπορεί να απορρίπτεται όταν η αναλογία των προϊόντων, καταγωγής τρίτων
χωρών, όπως καθορίζεται από τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ.
952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50 %) της
συνολικής αξίας των προϊόντων που συνιστούν την εν
λόγω προσφορά.
Προκειµένου να καθορισθεί η αναλογία προϊόντων, καταγωγής τρίτων χωρών, δεν λαµβάνονται υπόψη οι τρίτες χώρες στις οποίες έχει επεκταθεί το ευεργέτηµα του
παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) µε απόφαση του
Συµβουλίου, σύµφωνα µε την παρ. 1.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα λογισµικά
που χρησιµοποιούνται στον εξοπλισµό των δικτύων τηλεπικοινωνιών θεωρούνται ως προϊόντα.
3. Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, µεταξύ δύο ή περισσότερων προσφορών που είναι ισοδύναµες, σύµφωνα µε τα κριτήρια
ανάθεσης που καθορίζονται στο άρθρο 311, προτιµάται η
προσφορά που δεν µπορεί να απορριφθεί κατ’ εφαρµογήν της παραγράφου 2. Οι τιµές των προσφορών αυτών
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θεωρούνται ισοδύναµες, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, εφόσον η διαφορά των τιµών δεν υπερβαίνει το τρία τοις εκατό (3%).
Δεν προτιµάται προσφορά έναντι άλλης, δυνάµει του
πρώτου εδαφίου, όταν η αποδοχή της θα υποχρέωνε τον
αναθέτοντα φορέα να αποκτήσει εξοπλισµό µε διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά από εκείνα του ήδη υφισταµένου εξοπλισµού, πράγµα που θα οδηγούσε σε ασυµβατότητα ή τεχνικές δυσχέρειες κατά τη χρήση ή τη συντήρηση ή σε δυσανάλογες δαπάνες.
4. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, προκειµένου να καθορισθεί η αναλογία προϊόντων, καταγωγής
τρίτων χωρών, όπως προβλέπεται στην παρ. 2, δεν λαµβάνονται υπόψη οι τρίτες χώρες στις οποίες έχει επεκταθεί το ευεργέτηµα της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ µε απόφαση του Συµβουλίου, σύµφωνα µε την παρ. 1.
Άρθρο 315
Ειδικοί κανόνες διεξαγωγής διαδικασίας
Η διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύµβασης (διαδικασία υποβολής, αποσφράγισης, αξιολόγησης προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής, επιλογής συµµετεχόντων, υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης και
σύµβασης, καθορισµού προθεσµιών ολοκλήρωσης του
συνόλου ή των επιµέρους διαδικασιών) πραγµατοποιείται κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 92 έως
100, 103 και 104, αναλόγως εφαρµοζόµενα.
Άρθρο 316
Κατακύρωση – Σύναψη σύµβασης
1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσµίες για την αναστολή της σύναψης της
σύµβασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 360 επόµενα. Στις διαδικασίες σύναψης σύµβασης προµηθειών ή υπηρεσιών,
το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, µε αιτιολογηµένη εισήγησή του, µπορεί να προτείνει την κατακύρωση της
σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται
στα έγγραφα της σύµβασης.
2. Ο αναθέτων φορέας κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.
3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον ο αναθέτων φορέας δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των
προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και
µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του
ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά σύµφωνα µε τα άρθρα 304

και 308, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
4. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων
της απόφασης κατακύρωσης, ο αναθέτων φορέας προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της
σύµβασης, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
5. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό
χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην
ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ
του αναθετοντος φορέα η εγγύηση συµµετοχής του και
η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή ή την επόµενη
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για
την υπογραφή της σύµβασης, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περιπτ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 317.
Άρθρο 317
Ματαίωση διαδικασίας
1. Ο αναθέτων φορέας µε εδικά αιτιολογηµένη απόφασή του, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των
προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισµού όλων των προσφερόντων ή συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος Βιβλίου και τα έγγραφα της σύµβασης ή
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5
του άρθρου 316.
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης µπορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση του αναθέτοντος φορέα, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου,
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς
και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον τον αναθέτοντα φορέα ή τον φορέα για τον
οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης,
δ) αν η προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη,
ε) στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 97,
στ) για τους αναθέτοντες φορείς που είναι αναθέτουσες αρχές, για άλλους λόγους δηµοσίου συµφέροντος.
3. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, ο αναθέτων
φορέας µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου,
να ακυρώσει µερικά τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή
η παράλειψη.
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, ο
αναθέτων φορέας ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης σύµβασης για ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης ή, εφόσον οι λόγοι αυτοί συνδέονται µε τµήµα της σύµβασης, για το εν λόγω τµήµα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.
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5. Ο αναθέτων φορέας διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα,
µετά από γνώµη του αρµοδίου οργάνου, να αποφασίσει,
παράλληλα µε την ακύρωση ή τη µαταίωση της διαδικασίας σύναψης και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης
της διαδικασίας σύναψης, µε τροποποίηση ή µη των όρων της ή να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων 266 και
269.
6. Ειδικά για την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 για
την µαταίωση απαιτείται ειδική αιτιολογηµένη απόφαση
του αρµοδίου οργάνου.
7. Στις συµβάσεις έργων και σε περίπτωση εφαρµογής
του άρθρου 50 και µαταίωσης της διαδικασίας, δυνάµει
του παρόντος άρθρου, ο αναθέτων φορέας µπορεί, να εξαγοράσει τις µελέτες των τεχνικών λύσεων που κρίνει
ικανοποιητικές και να προβεί σε νέα διαδικασία σύναψης
σύµβασης έργου βάσει των µελετών αυτών. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να αναφέρεται στα έγγραφα της σύµβασης κατά την αρχική διαδικασία.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΦΕΣΙΕΣ

δη υπηρεσιών που θα αποτελέσουν το αντικείµενο της
προς ανάθεση σύµβασης. Αναφέρει ότι οι συµβάσεις θα
ανατεθούν χωρίς περαιτέρω δηµοσίευση και καλεί τους
ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να εκδηλώσουν
γραπτώς το ενδιαφέρον τους ή
γ) µέσω γνωστοποίησης για την ύπαρξη συστήµατος
προεπιλογής, η οποία θα παραµένει δηµοσιευµένη σε
συνεχή βάση.
Τα πρώτο εδάφιο, ωστόσο, δεν εφαρµόζεται αν θα
µπορούσε να έχει χρησιµοποιηθεί διαδικασία µε διαπραγµάτευση, σύµφωνα µε το άρθρο 269, χωρίς προηγούµενη προκήρυξη διαγωνισµού για την ανάθεση σύµβασης υπηρεσιών.
2. Οι αναθέτοντες φορείς που έχουν αναθέσει σύµβαση για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 318,
γνωστοποιούν τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης, µέσω γνωστοποίησης συναφθείσας σύµβασης. Μπορούν, ωστόσο, να συγκεντρώνουν τις γνωστοποιήσεις αυτές σε τριµηνιαία βάση. Στην περίπτωση
αυτή, αποστέλλουν τις γνωστοποιήσεις που συγκεντρώνουν το αργότερο τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη εκάστου τριµήνου.
3. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο περιλαµβάνουν τις πληροφορίες
που αναφέρονται στο Παράρτηµα XVIII του Προσαρτήµατος Β΄ και δηµοσιεύονται, σύµφωνα µε το άρθρο 295.

Άρθρο 318
Ανάθεση συµβάσεων για κοινωνικές
και άλλες ειδικές υπηρεσίες
(άρθρο 91 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 320
Αρχές της ανάθεσης συµβάσεων για κοινωνικές
και άλλες ειδικές υπηρεσίες
(άρθρο 93 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Οι συµβάσεις για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, που αναφέρονται στο Παράρτηµα XVII του Προσαρτήµατος Β΄, ανατίθενται, σύµφωνα µε την παρ. 3, τα
άρθρα 319 έως 321, καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις
που καθορίζουν τους εφαρµοστέους διαδικαστικούς κανόνες και προβλέπονται στα έγγραφα της σύµβασης.
2. Οι συµβάσεις κάτω των ορίων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα
XVII του Προσαρτήµατος Β΄, ανατίθενται, σύµφωνα µε
την παρ. 3, τα άρθρα 295, 320, 321 και 332, καθώς και τις
ειδικότερες διατάξεις που καθορίζουν τους εφαρµοστέους διαδικαστικούς κανόνες και προβλέπονται στα έγγραφα της σύµβασης.
3. Σε κάθε περίπτωση οι αναθέτοντες φορείς πρέπει
να τηρούν τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης των οικονοµικών φορέων και οι διαδικαστικοί
κανόνες των παραγράφων 1 και 2 πρέπει να επιτρέπουν
στις αρµόδιες αρχές να λαµβάνουν υπ’ όψιν τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των σχετικών υπηρεσιών.

1. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να λαµβάνουν υπ’
όψιν την ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας, της συνέχειας, της προσβασιµότητας, του οικονοµικά προσιτού
χαρακτήρα, της διαθεσιµότητας και της πληρότητας των
υπηρεσιών, τις ειδικές ανάγκες των διαφορετικών κατηγοριών χρηστών, συµπεριλαµβανοµένων των µειονεκτουσών και των ευάλωτων οµάδων, τη συµµετοχή και
την ενδυνάµωση των χρηστών και την καινοτοµία.
2. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να προβλέπουν ότι
η επιλογή του παρόχου υπηρεσιών γίνεται βάσει της
προσφοράς που παρουσιάζει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιµής, λαµβανοµένων υπ’ όψιν των κριτηριων ποιότητας και βιωσιµότητας για τις κοινωνικές υπηρεσίες.

ΤΜΗΜΑ IV
ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Άρθρο 319
Δηµοσίευση
(άρθρο 92 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς που προτίθενται να αναθέσουν σύµβαση για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο
άρθρο 318 γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή µε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:
α) µέσω προκήρυξης σύµβασης ή
β) µέσω περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης, η οποία
παραµένει δηµοσιευµένη σε συνεχή βάση. Η περιοδική
ενδεικτική προκήρυξη αναφέρεται συγκεκριµένα στα εί-

Άρθρο 321
Συµβάσεις υπηρεσιών ανατιθέµενες
κατ’ αποκλειστικότητα
(άρθρο 94 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς που είναι αναθέτουσες αρχές δύνανται να παραχωρούν το δικαίωµα των οργανισµών να συµµετέχουν σε διαδικασίες ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων αποκλειστικά και µόνο στις αναφερόµενες στο άρθρο 318 υγειονοµικές, κοινωνικές και πολιτιστικές υπηρεσίες που καλύπτονται από τους κωδικούς
CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0,
79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7,
80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5,
80590000-6, από 85000000-9 έως 85323000-9,
92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8 σε
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηµατικότη-
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τας του άρθρου 14 παράγραφος 1 του ν. 4019/2011 (Α΄
216), που έχουν ως κύριο σκοπό, δυνάµει του καταστατικού τους, την επαγγελµατική και κοινωνική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων προσώπων, εφόσον
περισσότεροι από τουλάχιστον 30% των εργαζοµένων
της επιχείρησης, είναι εργαζόµενοι µε αναπηρία ή µειονεκτούντες εργαζόµενοι.
2. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις της παραγράφου 1 πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) να έχουν σκοπό την επιδίωξη αποστολής δηµόσιας
υπηρεσίας από τις αναφερόµενες στην παρ. 1,
β) τα κέρδη να επενδύονται εκ νέου ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της ιδιοκτησίας των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων της παρ. 1. Στην περίπτωση διανοµής ή αναδιανοµής κερδών, αυτή θα πρέπει να γίνεται
υπό όρους συµµετοχικότητας,
γ) οι δοµές διοίκησης ή ιδιοκτησίας της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης της παραγράφου που εκτελεί
τη σύµβαση, βασίζονται στην ιδιοκτησία των υπαλλήλων
ή σε αρχές συµµετοχικότητας ή απαιτούν την ενεργή
συµµετοχή υπαλλήλων, των χρηστών ή των ενδιαφεροµένων, και
δ) να µην έχει ανατεθεί στην Κοινωνική Συνεταιριστική
Επιχειρήση της παραγράφου 1 από το συγκεκριµένο αναθέτοντα φορέα σύµβαση για τις εν λόγω υπηρεσίες,
σύµφωνα κατά την τελευταία τριετία.
3. Η µέγιστη διάρκεια της σύµβασης δεν υπερβαίνει τα
τρία έτη.
4. Η επιλογή των αναδόχων µεταξύ των επιχειρήσεων
της παραγράφου 1 πραγµατοποιείται δυνάµει σχετικής
προκήρυξης διαγωνισµού που απευθύνεται στο σύνολο
αυτών. Η προκήρυξη του διαγωνισµού ή η πρόσκληση θα
πρέπει να µνηµονεύει το παρόν άρθρο.
5. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται κατόπιν πρότασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών καθορίζονται:
α) το κατώτατο ποσοστό των κατ’ αποκλειστικότητα ανατιθέµενων συµβάσεων και ο τρόπος υπολογισµού του,
β) τα είδη των κατ’ αποκλειστικότητα ανατιθέµενων
συµβάσεων εκ των αναφεροµένων στην παρ. 1,
γ) οι ειδικότεροι όροι ανάθεσης των συµβάσεων του
παρόντος άρθρου, ιδίως σε περιπτώσεις ύπαρξης περισσοτέρων προσφορών από οργανισµούς της παρ. 2 και
δ) κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ
ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ρια που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ του άρθρου
235.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 322 έως 325 εφαρµόζονται
σε όλους τους διαγωνισµούς µελετών όπου το συνολικό
ποσό των απονεµόµενων βραβείων και των καταβαλλόµενων χρηµατικών ποσών στους συµµετέχοντες, συµπεριλαµβανοµένης της εκτιµώµενης αξίας εκτός ΦΠΑ της
σύµβασης υπηρεσιών η οποία µπορεί να συναφθεί στη
συνέχεια δυνάµει της περίπτωσης ι΄ του άρθρου 269 αν
ο αναθέτων φορέας δεν αποκλείει µια τέτοιου είδους ανάθεση στη προκήρυξη του διαγωνισµού, ισούται µε ή είναι µεγαλύτερο από τα κατώτατα όρια που αναφέρονται
στο άρθρο 235 σηµείο α΄.
Άρθρο 323
Προκηρύξεις και Γνωστοποιήσεις
(άρθρο 96 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς που σκοπεύουν να διοργανώσουν διαγωνισµό µελετών, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή µέσω προκήρυξης διαγωνισµού µελετών.
Εάν σκοπεύουν να αναθέσουν επακόλουθη σύµβαση υπηρεσιών δυνάµει της περίπτωσης ι΄ του άρθρου 269, αναφέρουν την πρόθεσή τους στην προκήρυξη διαγωνισµού µελετών.
2. Οι αναθέτοντες φορείς που έχουν διοργανώσει διαγωνισµό µελετών αποστέλλουν γνωστοποίηση µε τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο
295 και πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ηµεροµηνία αποστολής.
Εάν η γνωστοποίηση αυτή µπορεί να εµποδίσει την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας ή να είναι αντίθετη
προς το δηµόσιο συµφέρον ή να βλάψει τα νόµιµα εµπορικά συµφέροντα συγκεκριµένης δηµόσιας ή ιδιωτικής επιχείρησης ή να βλάψει τον θεµιτό ανταγωνισµό µεταξύ
των παρόχων υπηρεσιών, επιτρέπεται να µη δηµοσιεύονται πληροφορίες σχετικά µε τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού µελετών.
3. Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δηµοσιεύονται, σύµφωνα µε τα άρθρα 295 και 296. Για τους διαγωνισµούς
µελετών άνω των ορίων, οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που προβλέπονται Παράρτηµα XIX του Προσαρτήµατος Β΄ και στο Παράρτηµα XX
του Προσαρτήµατος Β΄ αντίστοιχα, υπό τη µορφή τυποποιηµένων εντύπων.
4. Για τους διαγωνισµούς µελετών κάτω των ορίων, αντί για τις παραγράφους 1 έως 3, εφαρµόζεται το άρθρο
332.

Άρθρο 322
Πεδίο εφαρµογής
(άρθρο 95 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Άρθρο 324
Κανόνες σχετικά µε τη διοργάνωση διαγωνισµών
µελετών, την επιλογή των συµµετεχόντων
και την κριτική επιτροπή
(άρθρο 97 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Οι διατάξεις των άρθρων 322 έως 325 εφαρµόζονται
στους διαγωνισµούς µελετών που διοργανώνονται στο
πλαίσιο διαδικασίας σύναψης σύµβασης υπηρεσιών, εφόσον η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, συµπεριλαµβανοµένων των απονεµόµενων βραβείων ή καταβαλλόµενων χρηµατικών ποσών στους συµµετέχοντες, ισούται µε ή είναι µεγαλύτερη από τα κατώτατα ό-

1. Για τη διοργάνωση των διαγωνισµών µελετών, οι αναθέτοντες φορείς εφαρµόζουν διαδικασίες προσαρµοσµένες στις διατάξεις των άρθρων 222 έως 262 και 322
έως 325 .
2. Το δικαίωµα συµµετοχής στους διαγωνισµούς µελετών δεν περιορίζεται:
α) στην επικράτεια ή σε τµήµα της επικράτειας,
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β) από το γεγονός ότι οι συµµετέχοντες θα έπρεπε να
είναι, δυνάµει της κείµενης νοµοθεσίας είτε φυσικά είτε
νοµικά πρόσωπα.
3. Εάν για έναν διαγωνισµό µελετών προβλέπεται περιορισµός του αριθµού των συµµετεχόντων, οι αναθέτοντες φορείς θεσπίζουν σαφή και χωρίς διακρίσεις κριτήρια επιλογής. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθµός υποψηφίων
που καλούνται να συµµετάσχουν πρέπει να είναι επαρκής ώστε να εξασφαλίζεται πραγµατικός ανταγωνισµός.
4. Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται αποκλειστικά από
φυσικά πρόσωπα ανεξάρτητα από τους συµµετέχοντες
στον διαγωνισµό µελετών. Όταν απαιτείται από τους
συµµετέχοντες στο διαγωνισµό να διαθέτουν συγκεκριµένο επαγγελµατικό προσόν, τουλάχιστον το ένα τρίτο
των µελών της κριτικής επιτροπής διαθέτει το προσόν
αυτό ή άλλο ισοδύναµο προσόν.
Άρθρο 325
Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής
(άρθρο 98 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Η κριτική επιτροπή είναι αδέσµευτη κατά τη λήψη
των αποφάσεών της ή γνωµοδοτήσεών της.
2. Η κριτική επιτροπή εξετάζει τις µελέτες και τα σχέδια που υποβάλλονται από τους υποψηφίους µε τρόπο ανώνυµο και βασιζόµενη αποκλειστικά στα κριτήρια που
επισηµαίνονται στην προκήρυξη του διαγωνισµού µελετών.
3. Η κριτική επιτροπή καταχωρίζει σε πρακτικό που υπογράφεται από τα µέλη της την κατάταξη των µελετών
στην οποία καταλήγει, σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά
κάθε σχεδίου, καθώς και τις παρατηρήσεις της και κάθε
σηµείο που µπορεί να χρειάζεται αποσαφήνιση.
4. Τηρείται ανωνυµία µέχρι τη γνωµοδότηση ή τη λήψη
απόφασης από την κριτική επιτροπή.
5. Οι υποψήφιοι µπορούν να καλούνται, εάν χρειάζεται, να απαντήσουν σε ερωτήσεις που έχει καταχωρίσει
στο πρακτικό της η κριτική επιτροπή, προς διευκρίνιση οποιουδήποτε στοιχείου των έργων.
6. Συντάσσονται πλήρη πρακτικά του διαλόγου µεταξύ
των µελών της κριτικής επιτροπής και των υποψηφίων.
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 326
Επιλογή των διαδικασιών
1. Για συµβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 263 και στις διαδικασίες του συνοπτικού διαγωνισµού και της απευθείας ανάθεσης, σύµφωνα µε τα τα άρθρο 327 και 328. Τα ανώτατα χρηµατικά όρια των άρθρων 327 και 328, δύνανται
να αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού.
2. Στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων κάτω των ορίων, δεν απαιτείται η σύµφωνη γνώµη της Αρχής.
Άρθρο 327
Συνοπτικός διαγωνισµός
1. Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού επιτρέπεται όταν η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης

είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ.
2. Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού, η αναθέτουσα αρχή δηµοσιεύει απλοποιηµένη προκήρυξη, σύµφωνα µε το άρθρο 296. Επιπρόσθετα, µπορεί να προσκαλεί επιπλέον και συγκεκριµένους οικονοµικούς φορείς,
τρεις (3) τουλάχιστον εφόσον δραστηριοποιούνται τόσοι
στη σχετική αγορά.
3. Οι προσφορές των οικονοµικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς, δεν
αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του
διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης.
4. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών
συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια
συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής.
5. Οι λεπτοµέρειες διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού καθορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης.
Άρθρο 328
Απευθείας ανάθεση
1. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
επιτρέπεται όταν η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι
ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων
(20.000) ευρώ, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ.
2. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από την αρµόδια
υπηρεσία του αναθέτοντος φορέα, χωρίς να απαιτείται η
συγκρότηση γνωµοδοτικού συλλογικού οργάνου για το
σκοπό αυτό.
3. Η απευθείας ανάθεση σε συγκεκριµένο οικονοµικό
φορέα γίνεται µε κριτήρια τη δυνατότητα της καλής και
έγκαιρης εκτέλεσης της σύµβασης από τον ανάδοχο και
την οικονοµική του προσφορά.
4. Η απόφαση απευθείας ανάθεσης δηµοσιεύεται στο
ΚΗΜΔΗΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 296.
Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο:
α) την επωνυµία και τα στοιχεία επικοινωνίας του αναθέτοντος φορέα,
β) περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης και της
αξίας της,
γ) όνοµα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονοµικού
φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύµβαση,
δ) κάθε άλλη πληροφορία που κρίνει απαραίτητη ο αναθέτων φορέας.
5. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της παρ.
4, η σύµβαση καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη.
Άρθρο 329
Συµβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας
1. Σε περίπτωση συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών
κάτω των ορίων, οι οποίες αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών
προγραµµάτων ή/και ταµείων, οι αναθέτοντες φορείς ή /
και οι δικαιούχοι ενεργειών τεχνικής βοήθειας κατά την
έννοια του ν. 4314/2014 µπορούν να προσφεύγουν και
στις διαδικασίες των παραγράφων 2 και 3 κατά περίπτωση.
2. Με αιτιολογηµένη απόφαση του Ειδικού ή Γενικού
Γραµµατέα Υπουργείου ή του Περιφερειάρχη στον οποίο
υπάγεται η αρµόδια για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσία επιτρέπεται, κατόπιν αποστο-
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λής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η σύναψη
σύµβασης προµήθειας αγαθών ή παροχής γενικών υπηρεσιών µε ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο της επιλογής
του, εγγεγραµµένο σε κατάλογο προµηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, ο οποίος καταρτίζεται και τηρείται για
τον σκοπό εκτέλεσης ενεργειών τεχνικής βοήθειας.
Προσφυγή στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται εφόσον η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή
κατώτερη από το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000)
ευρώ. Το σχετικό συµφωνητικό υπογράφεται από το ως
άνω όργανο.
3. Με αιτιολογηµένη απόφαση του Ειδικού ή Γενικού
Γραµµατέα Υπουργείου ή του Περιφερειάρχη στον οποίο
υπάγεται η αρµόδια για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσία επιτρέπεται, µε επιλογή µεταξύ τριών (3) τουλάχιστον προσφορών που λαµβάνονται
από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της επιλογής του, εγγεγραµµένα σε κατάλογο προµηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, ο οποίος καταρτίζεται και τηρείται για το σκοπό
εκτέλεσης ενεργειών τεχνικής βοήθειας, κατόπιν αποστολής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς
αυτούς, η σύναψη σύµβασης προµήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Προσφυγή στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται εφόσον η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα
χιλιάδων (60.000) ευρώ. Το σχετικό συµφωνητικό υπογράφεται από το ως άνω όργανο.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού ή του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού ρυθµίζεται η διαδικασία κατάρτισης και τήρησης των
καταλόγων προµηθευτών και παρόχων υπηρεσιών ενεργειών τεχνικής βοήθειας για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, και εξειδικεύονται οι όροι εγγραφής των
οικονοµικών φορέων σε αυτούς, οι όροι επιλογής του αναδόχου κατά τις παραγράφους 2 και 3, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα.
5. Αν η αρµόδια για την εκτέλεση ενεργειών τεχνικής
βοήθειας υπηρεσία δεν υπάγεται σε Γενικό ή Ειδικό
Γραµµατέα Υπουργείου, οι αποφάσεις των παραγράφων
2 και 3 εκδίδονται από το όργανο στο οποίο υπάγεται και
στην περίπτωση νοµικών προσώπων από το αρµόδιο,
σύµφωνα µε το οικείο θεσµικό πλαίσιο, αποφασίζον όργανο.
6. Σε περίπτωση συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών,
οι οποίες αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, του
ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων ή/και
ταµείων, η σύναψη αυτών κατά το άρθρο 328 χωρεί µε
αιτιολογηµένη απόφαση του προϊσταµένου της αρµόδιας για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας
υπηρεσίας.
Άρθρο 330
Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύµβασης
1. Για τις συµβάσεις κάτω των ορίων, ως χρόνος έναρξης της ανοικτής διαδικασίας, της κλειστής διαδικασίας
και της διαδικασίας διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση
προκήρυξης, ανταγωνιστικού διαλόγου και της σύµπραξης καινοτοµίας νοείται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της
προκήρυξης σύµβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύµφωνα µε το
άρθρο 296.

2. Ως χρόνος έναρξης του συνοπτικού διαγωνισµού
νοείται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απλοποιηµένης
προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 296.
3. Ως χρόνος έναρξης της απευθείας ανάθεσης ή της
διαδικασίας διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης νοείται η ηµεροµηνία αποστολής προς τους οικονοµικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης υποβολής
προσφοράς ή της πρώτης πρόσκλησης συµµετοχής σε
διαπραγµάτευση.
Άρθρο 331
Προθεσµίες διαδικασιών σύναψης
συµβάσεων κάτω των ορίων
1. Στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων κάτω των ορίων τηρούνται οι ακόλουθες προθεσµίες:
α) Στην ανοικτή διαδικασία, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε είκοσι δύο (22) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης
της σύµβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
β) Στην κλειστή διαδικασία και στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση µε δηµοσίευση προκήρυξης, η ελάχιστη
προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης της σύµβασης στο ΚΗΜΔΗΣ
και η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών
των οικονοµικών φορέων που έχουν προεπιλεγεί για την
υποβολή προσφοράς ανέρχεται σε δέκα (10) ηµέρες από
την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής
προσφοράς προς τους προεπιλεγέντες.
γ) Στο συνοπτικό διαγωνισµό, η ελάχιστη προθεσµία
παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης
της σύµβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
2. Κατά τον καθορισµό των προθεσµιών παραλαβής
των αιτήσεων συµµετοχής και των προσφορών ο αναθέτων φορέας λαµβάνει υπ' όψιν ιδίως τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της σύµβασης και το χρόνο που απαιτείται για την
προετοιµασία των αιτήσεων συµµετοχής ή προσφορών,
µε την επιφύλαξη των ελάχιστων προθεσµιών που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
3. Οι προθεσµίες για την παραλαβή των αιτήσεων συµµετοχής και των προσφορών πρέπει να καθορίζονται κατά τρόπο, ώστε να προκύπτει η ακριβής ηµεροµηνία και
ώρα υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής και των προσφορών.
Άρθρο 332
Προκήρυξη σύµβασης κάτω των ορίων
Οι προκηρύξεις σύµβασης κάτω των ορίων, χρησιµοποιούνται ως µέσο προκήρυξης διαγωνισµού, για όλες
τις διαδικασίες, µε την επιφύλαξη των άρθρων 269 και
328. Οι προκηρύξεις σύµβασης περιέχουν κατ’ ελάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Β΄, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες προσιδιάζουν στις συµβάσεις αυτές και δηµοσιεύονται, σύµφωνα µε το άρθρο 296. Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να χρησιµοποιούν, κατά τη σύνταξη των
προκηρύξεων του παρόντος άρθρου, τα τυποποιηµένα έντυπα που εκδίδει η Αρχή, σύµφωνα µε την παρ. 5 του
άρθρου 281.
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Άρθρο 333
Προσκλήσεις προς υποψηφίους κατά τη διαδικασία
σύναψης συµβάσεων κάτω των ορίων
1. Σε κλειστή διαδικασία και σε διαδικασία διαπραγµάτευσης µε προηγούµενη δηµοσίευση, οι αναθέτοντες
φορείς προσκαλούν ταυτοχρόνως και γραπτώς τους επιλεγέντες υποψηφίους να υποβάλουν τις προσφορές
τους.
2. Οι προσκλήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο
1 συνοδεύονται από τα έγγραφα της σύµβασης, στην περίπτωση που στα έγγραφα αυτά δεν παρέχεται ελεύθερη, πλήρης άµεση και δωρεάν πρόσβαση και δεν διατίθενται ήδη µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Επιπλέον, οι
προσκλήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που ορίζονται στο Παράρτηµα XΙΙΙ του Προσαρτήµατος Β΄.
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 334
Συµβατικό πλαίσιο – Εφαρµοστέα νοµοθεσία
Κατά την εκτέλεση συµβάσεων εφαρµόζονται: α) οι
διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338),
β) οι όροι της σύµβασης και γ) συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.
Άρθρο 335
Όροι εκτέλεσης της σύµβασης
(άρθρο 87 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι αναθέτοντες φορείς επιβάλλουν τον όρο ότι κατά
την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθµούνται στο Παράρτηµα XIV του Προσαρτήµατος
Β΄. Οι όροι της παρούσας παραγράφου αναφέρονται στα
έγγραφα της σύµβασης.
2. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να επιβάλλουν και
άλλους ειδικούς όρους σχετικά µε την εκτέλεση της
σύµβασης, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται µε το αντικείµενο της σύµβασης κατά την έννοια της παρ. 3 του
άρθρου 311 και επισηµαίνονται στην προκήρυξη διαγωνισµού ή στα έγγραφα της σύµβασης. Οι εν λόγω όροι
µπορούν να περιλαµβάνουν οικονοµικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές παραµέτρους ή παραµέτρους που αφορούν την καινοτοµία και την απασχόληση.
3. Οι κοινωνικές παράµετροι αφορούν ιδίως:
α) την απασχόληση ατόµων που ανήκουν σε ευπαθείς
οµάδες του πληθυσµού κατά την έννοια της παρ. 4 του
άρθρου 1 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216),
β) τη διευκόλυνση της κοινωνικής ή /και εργασιακής ένταξης ατόµων που προέρχονται από ευπαθείς οµάδες
του πληθυσµού,
γ) την καταπολέµηση των διακρίσεων και
δ) την προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης

και Τουρισµού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών καθορίζονται:
α) το ελάχιστο ποσοστό απασχόλησης εργαζοµένων
που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού και
β) οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή
της παρ. 3.
Άρθρο 336
Υπεργολαβία
(άρθρο 88 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου
253 από υπεργολάβους υπόκειται σε παρακολούθηση
και έλεγχο από τις αρµόδιες εθνικές αρχές.
2. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να προβλέπουν
στα έγγραφα της σύµβασης ότι, κατόπιν αιτήσεως του υπεργολάβου και όταν το επιτρέπει η φύση της σύµβασης, οι αναθέτοντες φορείς καταβάλλουν απευθείας
στον υπεργολάβο την οφειλόµενη αµοιβή του για την εκτέλεση προµήθειας, υπηρεσίας ή έργου, δυνάµει σύµβασης υπεργολαβίας µε τον ανάδοχο. Στην περίπτωση
αυτή, στα έγραφα της σύµβασης καθορίζονται τα ειδικότερα µέτρα ή µηχανισµοί που επιτρέπουν στον ανάδοχο
να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωµές, καθώς και οι ρυθµίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωµής.
3. Οι παράγραφος 1 και 2, καθώς και το άρθρο 287 δεν
αίρουν την ευθύνη του αναδόχου.
4. Στις περιπτώσεις των συµβάσεων έργων και όσον αφορά τις υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν σε εγκαταστάσεις υπό την άµεση εποπτεία του αναθέτοντος
φορέα, µετά την ανάθεση της σύµβασης και το αργότερο κατά την έναρξη της εκτέλεσής της, ο ανάδοχος οφείλει να αναφέρει στον αναθέτοντα φορέα το όνοµα,
τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόµιµους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συµµετέχουν στα
εν λόγω έργα και υπηρεσίες, εφόσον είναι γνωστά τη
συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Ο ανάδοχος οφείλει να
γνωστοποιεί στον αναθέτοντα φορέα κάθε αλλαγή των
ως άνω πληροφοριών κατά τη διάρκεια της σύµβασης,
καθώς και τις απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο υπεργολάβο τον οποίο ο ανάδοχος χρησιµοποιεί
εν συνεχεία στα εν λόγω έργα και υπηρεσίες.
Το πρώτο εδάφιο και δεύτερο εδάφιο δεν ισχύουν για
τους προµηθευτές.
Οι υποχρεώσεις του πρώτου εδαφίου επεκτείνονται:
α) στις συµβάσεις προµηθειών, στις συµβάσεις υπηρεσιών, πλην όσων αφορούν υπηρεσίες που πρόκειται να
παρασχεθούν στις εγκαταστάσεις υπό την άµεση εποπτεία του αναθέτοντος φορέα ή στους προµηθευτές που
συµµετέχουν σε συµβάσεις έργων ή υπηρεσιών,
β) στους υπεργολάβους των υπεργολάβων του κύριου
ανάδοχου και ούτω καθ’ εξής στην αλυσίδα υπεργολαβίας.
5. Προκειµένου να µην αθετούνται οι υποχρεώσεις της
παρ. 2 του άρθρου 253 ο αναθέτων φορέας που είναι αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη µη συνδροµή των λόγων
αποκλεισµού στο πρόσωπο του υπεργολάβου, σύµφωνα
µε τα άρθρα 73 και 74. Στην περίπτωση αυτή:
α) απαιτεί από τον οικονοµικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την επαλήθευση προκύπτει ότι υπάρχουν υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισµού.
β) µπορεί να απαιτεί από τον οικονοµικό φορέα να α-
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ντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν δυνητικοί λόγοι αποκλεισµού του.
6. Κατά παρέκκλιση της προηγούµενης παραγράφου,
αν το τµήµα της σύµβασης, το οποίο ο ανάδοχος είχε αναφέρει στην προσφορά του, κατά το άρθρο 287 είτε κατά την έναρξη εκτέλεσης της σύµβασης είτε κατά τη
διάρκεια αυτής, σύµφωνα µε την παρ. 4 ότι προτίθεται να
αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης, όπως έχει τροποποιηθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 337, ο αναθέτων φορέας που είναι αναθέτουσα αρχή:
α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδροµή των λόγων
αποκλεισµού για τους υπεργολάβους, σύµφωνα µε τα
άρθρα 73 και 74 και
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα να
αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω
επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού του.
7. Στις περιπτώσεις επαλήθευσης των λόγων αποκλεισµού των υπεργολάβων, σύµφωνα µε τις παραγράφους
5 και 6, οι απαιτούµενες πληροφορίες συνοδεύονται από
τις υπεύθυνες δηλώσεις των υπεργολάβων, σύµφωνα µε
το 79. Ωστόσο, όταν οι υπεργολάβοι παρουσιάζονται µετά την ανάθεση της σύµβασης, προσκοµίζουν τα πιστοποιητικά και λοιπά σχετικά δικαιολογητικά αντί της υπεύθυνης δήλωσης.
Άρθρο 337
Τροποποίηση συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους
(άρθρο 89 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι συµβάσεις και οι συµφωνίες-πλαίσιο µπορούν να
τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηµατικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και
κατηγορηµατικές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύµβασης, στις οποίες µπορεί να περιλαµβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιµών ή προαιρέσεις. Οι
ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείµενο και τη φύση
των ενδεχόµενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους µπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να µεταβάλουν τη συνολική φύση
της σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο,
β) για τα συµπληρωµατικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν αναγκαία
και δεν περιλαµβάνονταν στη διαδικασία σύναψης της
αρχικής σύµβασης, εφόσον η αλλαγή αναδόχου:
βα) δεν µπορεί να γίνει για οικονοµικούς ή τεχνικούς
λόγους, παραδείγµατος χάριν απαιτήσεις εναλλαξιµότητας ή διαλειτουργικότητας µε τον υφιστάµενο εξοπλισµό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν µε
την αρχική σύµβαση και
ββ) θα συνεπαγόταν σηµαντικά προβλήµατα ή ουσιαστική αύξηση δαπανών για τον αναθέτοντα φορέα.
Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιµής δεν υπερβαίνει πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύµβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν µπορεί να υ-

περβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύµβασης ή της
συµφωνίας – πλαίσιο. Οι επακόλουθες τροποποιήσεις
δεν αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρµογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338).
γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από έναν
επιµελή αναθέτοντα φορέα,
ββ) η τροποποίηση δεν µεταβάλλει τη συνολική φύση
της σύµβασης,
γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιµής δεν υπερβαίνει το
πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύµβασης ή της συµφωνίας – πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας
της αρχικής σύµβασης ή της συµφωνίας – πλαίσιο. Οι εν
λόγω τροποποιήσεις δεν αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρµογής του παρόντος Βιβλίου.
δ) όταν ένας νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον
οποίο ανατέθηκε αρχικά η σύµβαση από τον αναθέτοντα
φορέα, συνεπεία είτε:
αα) κατηγορηµατικής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄,
ββ) καθολικής ή µερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαµβανοµένης
της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή
καταστάσεων αφερεγγυότητας, ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών από άλλον οικονοµικό φορέα ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι η
διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύµβασης και δεν γίνεται µε σκοπό την αποφυγή της εφαρµογής του παρόντος Βιβλίου ή
γγ) περίπτωσης που ο ίδιος ο αναθέτων φορέας αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις του κύριου αναδόχου έναντι
των υπεργολάβων του, σύµφωνα µε το άρθρο 336.
ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας
τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παραγράφου 4.
Οι αναθέτοντες φορείς που τροποποιούν σύµβαση
στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρούσης παραγράφου
δηµοσιεύουν σχετική γνωστοποίηση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ένωσης. Η γνωστοποίηση αυτή περιέχει τις
πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτηµα XVI του
Προσαρτήµατος Β΄ και δηµοσιεύεται, σύµφωνα µε το
άρθρο 295.
2. Επίσης και χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ έως δ΄
της παρ. 4, οι συµβάσεις µπορούν να τροποποιούνται
χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης εφόσον η αξία
της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιµών:
α) των κατώτατων ορίων και
β) του 10% της αξίας της αρχικής σύµβασης για τις
συµβάσεις υπηρεσιών και προµηθειών και του 15% της
αξίας της αρχικής σύµβασης για τις συµβάσεις έργων.
Ωστόσο, η τροποποίηση δεν µπορεί να µεταβάλλει τη
συνολική φύση της σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο.
Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής αθροιστικής αξίας των
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διαδοχικών τροποποιήσεων.
3. Για τον υπολογισµό της τιµής που προβλέπεται στην
παρ. 2 και των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου
1, όταν η σύµβαση περιλαµβάνει ρήτρα τιµαριθµικής αναπροσαρµογής, τιµή αναφοράς αποτελεί η αναπροσαρµοσµένη τιµή.
4. Η τροποποίηση σύµβασης ή συµφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια
της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1, εφόσον καθιστά
τη σύµβαση ή τη συµφωνία-πλαίσιο ουσιωδώς διαφορετική, ως προς το χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε περίπτωση, µε την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, µία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν
πληροί µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει µέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύµβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συµµετοχή διαφορετικών
υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή
στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συµµετέχοντες
στη διαδικασία σύναψης σύµβασης,
β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονοµική ισορροπία
της σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαισίο υπέρ του αναδόχου κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική
σύµβαση ή συµφωνία-πλαίσιο,
γ) η τροποποίηση επεκτείνει σηµαντικά το αντικείµενο
της σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο,
δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο ο αναθέτων φορέας είχε αναθέσει αρχικώς τη σύµβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόµενες στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1.
5. Απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης για
τροποποιήσεις των διατάξεων σύµβασης έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών ή συµφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της, που είναι διαφορετικές από τις προβλεπόµενες
στις παραγράφους 1 και 2.
Άρθρο 338
Δικαίωµα µονοµερούς λύσης σύµβασης
(άρθρο 90 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Οι αναθέτοντες φορείς έχουν τη δυνατότητα, τουλάχιστον στις ακόλουθες περιστάσεις και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγέλλουν µία σύµβαση έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών κατά
τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση η οποία θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης
δυνάµει του άρθρου 337,
β) εάν ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της
σύµβασης, τελούσε σε µία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 και ως τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης δυνάµει του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 305,
γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο
λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ, η οποία
έχει αναγνωρισθεί µε απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του
άρθρου 258 ΣΛΕΕ.

ΒΙΒΛΙΟ IΙΙ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Άρθρο 339
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
Για να εξασφαλίζεται η ορθή και αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου, στο παρόν Βιβλίο θεσπίζονται διαδικασίες και υποχρεώσεις διακυβέρνησης, οι οποίες εφαρµόζονται από τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς.
Άρθρο 340
Επιβολή
(άρθρα 83 παράγραφοι 1-5 και 90 παρ. 7 της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ και άρθρα 99 παράγραφοι 1-5 και 106 παρ. 3
της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Η διαδικασία παρακολούθησης της εφαρµογής των
κανόνων περί δηµοσίων συµβάσεων διέπεται από τις
διατάξεις του ν. 4013/2011 (Α΄ 204), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Όταν ελεγκτικά ή εποπτικά διοικητικά όργανα εντοπίζουν, ιδία πρωτοβουλία ή κατόπιν λήψης πληροφοριών,
συγκεκριµένες παραβιάσεις ή συστηµικά προβλήµατα, αναφέρουν υποχρεωτικά τα προβλήµατα αυτά στην Αρχή,
στις αρχές λογιστικού ελέγχου και στα δικαστήρια.
2. Τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων παρακολούθησης, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο τίθενται στη διάθεση του κοινού µε υποχρεωτική ανάρτηση
τους στην επίσηµη ιστοσελίδα της Αρχής και αποστέλλονται στην αρµόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η Αρχή µεριµνά για την αποστολή έκθεσης παρακολούθησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανά τριετία, αρχής
γενοµένης από την 18.4.2017. Η έκθεση περιλαµβάνει,
κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά µε τις συχνότερες αιτίες πληµµελούς εφαρµογής ή έλλειψης ασφάλειας δικαίου, περιλαµβανοµένων ενδεχόµενων διαρθρωτικών ή επαναλαµβανόµενων προβληµάτων στην εφαρµογή των κανόνων, το επίπεδο της συµµετοχής ΜΜΕ στις
διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, καθώς και
την πρόληψη, τον εντοπισµό και τη δέουσα αναφορά περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς, σύγκρουσης συµφερόντων και άλλων ανάλογων σοβαρών παρατυπιών στον
τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων. Με κοινή απόφαση του
Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και του
αρµοδίου Υπουργού για την καταπολέµηση της διαφθοράς καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του
προηγούµενου εδαφίου, ιδίως οι απαιτούµενες για τη
σύνταξη της έκθεσης παρακολούθησης πληροφορίες
που θα πρέπει να παρασχεθούν, οι υπόχρεοι για την παροχή των εν λόγω στοιχείων/πληροφοριών, ο χρόνος και
ο τρόπος υποβολής τους, οι πειθαρχικές ευθύνες που υπέχουν οι υπόχρεοι σε περίπτωση µη υποβολής ή εκπρόθεσµης υποβολής των απαιτούµενων στοιχείων.
3. Η Αρχή στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4013/2011 µεριµνά:
α) για τη δωρεάν ενηµέρωση και καθοδήγηση σχετικά
µε την ερµηνεία και την εφαρµογή της νοµοθεσίας της
Ένωσης στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων, προς υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών/αναθέτοντων φο-

194
ρέων και οικονοµικών φορέων, ιδίως των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για την ορθή εφαρµογή των κανόνων της Ένωσης περί δηµοσίων συµβάσεων, και
β) σε συνεργασία µε τις ΕΚΑΑ και την Εθνική Αρχή Συντονισµού (ΕΑΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού για την υποστήριξη των αναθετουσών
αρχών/αναθέτοντων φορέων στον σχεδιασµό και τη διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων και συγχρηµατοδοτούµενων δηµοσίων συµβάσεων,
αντίστοιχα.
4. Η Αρχή ανακοινώνει στην Επιτροπή το κείµενο των
ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες η Ελλάδα θεσπίζει στον τοµέα που διέπεται από τις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ (Βιβλία Ι και II).
Άρθρο 341
Χωριστές εκθέσεις σχετικά µε τις διαδικασίες
ανάθεσης συµβάσεων
(άρθρα 84 παράγραφο 1 και 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ
και 100 παράγραφο 1 και 3 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Για κάθε σύµβαση ή συµφωνία-πλαίσιο που εµπίπτει
στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου και κάθε εισαγωγή ενός δυναµικού συστήµατος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές του Βιβλίου Ι συντάσσουν γραπτή έκθεση
η οποία περιλαµβάνει τουλάχιστον:
α) την επωνυµία και τη διεύθυνση της αναθέτουσας
αρχής, το αντικείµενο και την αξία της σύµβασης, της
συµφωνίας-πλαίσιο ή του δυναµικού συστήµατος αγορών·
β) κατά περίπτωση, τα αποτελέσµατα της ποιοτικής επιλογής και/ή τον περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων ή προσφερόντων και συγκεκριµένα:
αα) το όνοµα των επιλεγέντων υποψηφίων ή προσφερόντων και την αιτιολόγηση της επιλογής τους,
ββ) το όνοµα των απορριφθέντων υποψηφίων ή προσφερόντων και τους λόγους της απόρριψής τους,
γ) τους λόγους της απόρριψης των προσφορών που
κρίθηκαν ασυνήθιστα χαµηλές,
δ) την επωνυµία του αναδόχου και την αιτιολόγηση
της επιλογής της προσφοράς του, καθώς και, εφόσον είναι γνωστό, το τµήµα της σύµβασης ή της συµφωνίαςπλαίσιο το οποίο ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους και όταν είναι γνωστές κατά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή, τις επωνυµίες των υπεργολάβων του κύριου αναδόχου, εάν συντρέχει περίπτωση,
ε) όσον αφορά τις ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση και τον ανταγωνιστικό διάλογο, τις οριζόµενες στο άρθρο 26 περιστάσεις που δικαιολογούν την
προσφυγή στις διαδικασίες αυτές,
στ) όσον αφορά τις διαδικασίες µε διαπραγµάτευση
χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, τις οριζόµενες στο άρθρο 32 περιστάσεις που δικαιολογούν την προσφυγή στη
διαδικασία αυτή,
ζ) εφόσον συντρέχει περίπτωση, τους λόγους για τους
οποίους η αναθέτουσα αρχή αποφάσισε να µην αναθέσει
σύµβαση ή συµφωνία-πλαίσιο ή να µην εισαγάγει ένα
δυναµικό σύστηµα αγορών,
η) εφόσον συντρέχει περίπτωση, τους λόγους για
τους οποίους χρησιµοποιήθηκαν για την υποβολή προσφοράς άλλα µέσα επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών,

θ) εφόσον συντρέχει περίπτωση, τις περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων που εντοπίστηκαν και τα επακόλουθα µέτρα που ελήφθησαν.
Η έκθεση αυτή δεν απαιτείται για συµβάσεις βασιζόµενες σε συµφωνίες-πλαίσιο, εφόσον συνάπτονται, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 39 ή την περίπτωση α΄
της παρ. 5 του άρθρου 39. Εφόσον η γνωστοποίηση συναφθείσας σύµβασης που συντάσσεται, σύµφωνα µε το
άρθρο 64 περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται
στην παρούσα παράγραφο, οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να παραπέµπουν στη γνωστοποίηση αυτή.
2. Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ διατηρούν τις
κατάλληλες πληροφορίες για κάθε σύµβαση ή συµφωνία-πλαίσιο που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας Οδηγίας και κάθε εισαγωγή δυναµικού συστήµατος αγορών και κάθε υλοποίηση δυναµικού συστήµατος
αγορών. Οι εν λόγω πληροφορίες τους επιτρέπουν, σε
µεταγενέστερη φάση, να αιτιολογήσουν τις αποφάσεις
τους σχετικά µε:
α) την προεπιλογή και την επιλογή οικονοµικών φορέων και την ανάθεση των συµβάσεων,
β) τη χρήση διαδικασιών διαπραγµάτευσης χωρίς
προηγούµενη προκήρυξη σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 269,
γ) τη µη εφαρµογή των άρθρων 263 έως 276, 278 έως
317 και 334 έως 338 δυνάµει των παρεκκλίσεων που
προβλέπονται στα άρθρα 227 έως 252,
δ) εφόσον συντρέχει περίπτωση, τους λόγους για
τους οποίους χρησιµοποιήθηκαν για την υποβολή προσφοράς άλλα µέσα επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών.
Εφόσον η γνωστοποίηση συναφθείσας σύµβασης που
συντάσσεται, σύµφωνα µε το άρθρο 294 ή την παρ. 2 του
άρθρου 319, περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται
στην παρούσα παράγραφο, οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να παραπέµπουν στη γνωστοποίηση αυτή.
3. Η έκθεση ή τα κύρια στοιχεία της γνωστοποιούνται
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Αρχή κατόπιν αιτήσεώς τους.
4. Yπό την επιφύλαξη του άρθρου 45 και του άρθρου
277 στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων κάτω των ορίων εφαρµογής δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις
του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 342
Εθνικά στοιχεία εκθέσεων και στατιστικών
(άρθρα 85 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 101 της
Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Αν η ποιότητα και η πληρότητα των στοιχείων δεν
είναι σύµφωνες µε τις υποχρεώσεις που ορίζονται στα
άρθρα 62 έως 64, 108 και 112, καθώς και στα άρθρα 291
έως και 295, 319 και 323 που δηµοσιεύονται, σύµφωνα
µε τα Παραρτήµατα VIII του Προσαρτήµατος Α΄ και Παράρτηµα IX του Προσαρτήµατος Β΄, αποστέλλεται η υποβολή των ελλειπόντων στατιστικών στοιχείων στην Επιτροπή µε µέριµνα της Αρχής.
2. Στατιστική έκθεση σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις που θα ενέπιπταν στο πεδίο εφαρµογής της ενωσιακής νοµοθεσίας, εάν η αξία τους υπερέβαινε το αντίστοιχο κατώτατο όριο που ορίζεται στα άρθρα 5 και 235 συνοδευόµενη από εκτίµηση της συγκεντρωτικής συνολικής αξίας των εν λόγω συµβάσεων εντός της περιόδου
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αυτής αποστέλλεται στην αρµόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε µέριµνα της Αρχής, σε συνεργασία
µε τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και τη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ανά τριετία,
αρχής γενοµένης από 18.4.2017. Η εκτίµηση µπορεί ιδίως να στηρίζεται στα διαθέσιµα δεδοµένα από τις εθνικές απαιτήσεις περί δηµοσίευσης ή σε εκτιµήσεις βάσει
δειγµατοληψιών.
Η έκθεση αυτή µπορεί να περιλαµβάνεται στην έκθεση
που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 340.
3. Σχετικά µε τη θεσµική οργάνωση όσον αφορά στην
εφαρµογή, την παρακολούθηση και την επιβολή της ενωσιακής νοµοθεσίας περί δηµοσίων συµβάσεων των αναθετουσών αρχών του Βιβλίου Ι διατίθενται πληροφορίες
στην αρµόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την Αρχή, εφόσον της ζητηθούν. Οµοίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενηµερώνεται σχετικά µε τις εθνικές πρωτοβουλίες για την παροχή καθοδήγησης ή για την υποστήριξη της εφαρµογής των κανόνων της Ένωσης σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις ή για την αντιµετώπιση εκ
µέρους τους προσβολών που ανακύπτουν κατά την εφαρµογή των εν λόγω κανόνων. Οι πληροφορίες αυτές
µπορούν να περιλαµβάνονται στην έκθεση που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 340.
4. Στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων κάτω των ορίων δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 343
Διοικητική συνεργασία
(άρθρα 86 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 102
της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Παρέχεται αµοιβαία υποστήριξη και λαµβάνονται
µέτρα για την αποτελεσµατική συνεργασία µεταξύ των
κρατών µελών, προκειµένου να διασφαλίζεται η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε ζητήµατα που αναφέρονται στα άρθρα 54, 55, 56, 73, 79, 80, 82, 83 και 88 και
284, 309 και 313, µε τρόπο που διασφαλίζει τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που ανταλλάσσουν.
2. Η Αρχή µεριµνά για την ανταλλαγή πληροφοριών µε
τις αρµόδιες αρχές όλων των κρατών µελών, τηρώντας
τη νοµοθεσία για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπεται στην Οδηγία
95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και στην Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των διατάξεων των ν.
2472/1997 (Α΄50) και ν. 3471/2006 (Α΄133) αντιστοίχως,
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και του π.δ.
28/2015 Κωδικοποίηση.
Άρθρο 344
Κατάρτιση και Πιστοποίηση προσωπικού
Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων Φορέων
1. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό που είναι επιφορτισµένο µε
καθήκοντα σχετικά µε την προπαρασκευή, σύναψη και εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων διαθέτει την απαιτούµενη κατάρτιση, εµπειρία και εξειδίκευση.
2. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς µερι-

µνούν για την αρχική και δια βίου κατάρτιση, καθώς και
την αντίστοιχη πιστοποίηση του προσωπικού τους που υπηρετεί µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας και το οποίο είναι επιφορτισµένο µε καθήκοντα σχετικά µε την άσκηση
αρµοδιοτήτων του παρόντος νόµου.
3. Η κατάρτιση γίνεται µέσω πιστοποιηµένων προγραµµάτων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται ιδίως από το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, µε τη συνεργασία της Αρχής και ειδικών επιστηµόνων, καθώς και
της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της Γενικής
Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
4. Οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς, κατά
την προπαρασκευή και διενέργεια διαδικασιών σύναψης
και εκτέλεσης δηµόσιας συµβάσεων του παρόντος νόµου, υποστηρίζονται υποχρεωτικά από πιστοποιηµένο
προσωπικό που υπηρετεί µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτές/αυτούς.
Με προεδρικό διάταγµα ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του αρµοδίου Αναπληρωτή Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έκδοση σχετικής Γνώµης της Αρχής συστήνεται Μητρώο Πιστοποιηµένων Υπαλλήλων Δηµοσίων Συµβάσεων
(Μη.Π.Υ.Δη.Συ.).
Με το ανωτέρω διάταγµα ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν ιδίως:
α) το φορέα τήρησης του Μητρώου,
β) τις προϋποθέσεις εγγραφής και τους λόγους διαγραφής,
γ) τους όρους, τα επίπεδα και τον τρόπο αξιολόγησης
και πιστοποίησης και
δ) κάθε άλλο αναγκαίο θέµα που έχει σχέση µε πιστοποίηση του προσωπικού και τη λειτουργία του Μητρώου.
Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παρ.
αναστέλλεται µέχρι την επαρκή λειτουργία του Μητρώου. Για τις ανάγκες του παρόντος νόµου η επαρκής λειτουργία του Μητρώου πιστοποιείται από το φορέα τήρησής του.
ΒΙΒΛΙΟ IV
ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ 1
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 345
Πεδίο εφαρµογής
1. Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 345 έως
374) εφαρµόζονται στις διαφορές που προκύπτουν κατά
τη διαδικασία ανάθεσης συµβάσεων του παρόντος νόµου, καθώς και τροποποίησης αυτών, µε εκτιµώµενη αξία
ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να
συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ και ανεξάρτητα από τη φύση
τους.
2. Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου εφαρµόζονται
και στις διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συµφωνιών πλαίσιο, συµβάσεων παραχώρησης
και δυναµικών συστηµάτων αγορών, καθώς των τροποποιήσεων αυτών.

196
3. Ως «αναθέτουσες αρχές» κατά τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου νοούνται οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς της περίπτωσης 1 της παραγράφου 1
του άρθρου 2.
Άρθρο 346
Προστασία κατά την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων
1. Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί σύµβαση των περιπτώσεων α΄ και
β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και έχει υποστεί ή
ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ή εσωτερικής νοµοθεσίας, έχει δικαίωµα να
προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα
στο άρθρο 360 και να ζητήσει προσωρινή προστασία,
σύµφωνα µε το άρθρο 366, ακύρωση παράνοµης πράξης
ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύµφωνα µε το
άρθρο 367 ή ακύρωση σύµβασης η οποία έχει συναφθεί
παράνοµα , σύµφωνα µε το άρθρο 368.
2. Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από απόφαση της ΑΕΠΠ επί
της προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 360, µπορεί
να ασκήσει αίτηση για την αναστολή εκτέλεσης και αίτηση για την ακύρωση της απόφασής της ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων, σύµφωνα µε το άρθρο 372. Δικαίωµα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθηµάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ δεχθεί την προδικαστική
προσφυγή.
3. Διαφορές που προκύπτουν από την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων του παρόντος νόµου και αφορούν αξιώσεις αποζηµίωσης εκδικάζονται από τα αρµόδια δικαστήρια, σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 373.
ΤΙΤΛΟΣ 2
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ι
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Άρθρο 347
Σύσταση της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών
1. Συνιστάται Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία έχει ως έργο την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται
της σύναψης των συµβάσεων δηµοσίων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, ύστερα από την άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
Τµήµα ΙΙ του παρόντος Τίτλου. Η ΑΕΠΠ έχει ως έδρα την
Αθήνα.
2. Η ΑΕΠΠ απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονοµικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται
σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλες
διοικητικές αρχές. Υπόκειται µόνο στον έλεγχο της Βουλής, σύµφωνα µε τον Κανονισµό της.

Άρθρο 348
Συγκρότηση της Αρχής
1. Η Αρχή αποτελείται από τριάντα ένα µέλη, από τα
οποία ένα (1) µέλος είναι Πρόεδρος.
2. Ο Πρόεδρος έχει την ιδιότητα του επίτιµου δικαστικού λειτουργού από το βαθµό του προέδρου εφετών και
άνω, µε µεγάλη εµπειρία στα θέµατα που εµπίπτουν στις
δηµόσιες συµβάσεις.
3. Ως µέλη επιλέγονται νοµικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001 (Α΄39), και διαθέτουν τουλάχιστον πενταετή εµπειρία στο πεδίο των
δηµοσίων συµβάσεων.
4. Για την επιλογή του Προέδρου δηµοσιεύεται, εντός
ενός (1) µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων δηµόσια πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υποψηφιότητας) από
τους ενδιαφερόµενους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων εντός 20 τουλάχιστον ηµερών από τη δηµοσίευση της πρόσκλησης, µαζί µε τα δικαιολογητικά που
ορίζονται σε αυτή. Η διαδικασία της προκήρυξης επαναλαµβάνεται τρείς (3) µήνες πριν από τη λήξη κάθε θητείας.
Ο Πρόεδρος επιλέγεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας
της Βουλής, διορίζεται µε πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης του Προέδρου πριν από τη λήξη της θητείας του,
διορίζεται νέος Πρόεδρος για το υπόλοιπο της θητείας,
µεταξύ όσων υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τη διαδικασία του προηγούµενου εδαφίου.
5. Ο διορισµός των µελών γίνεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Η
επιλογή υποψηφίων για τις θέσεις των µελών διενεργείται από το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού
(Α.Σ.Ε.Π.), σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 19 του
ν. 2190/1994 (Α΄ 28).
6. Η διαδικασία της παρ. 4 για την επιλογή και το διορισµό του Προέδρου αρχίζει δύο µήνες πριν από τη λήξη
της θητείας του. Η διαδικασία της παρ. 5 για την επιλογή
και το διορισµό των µελών αρχίζει οκτώ (8) µήνες πριν από τη λήξη της θητείας τους, µε πρωτοβουλία του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
7. Η θητεία του Προέδρου και των µελών είναι πενταετής. Για να διασφαλισθεί η συνέχεια της λειτουργίας της
ΑΕΠΠ, κατά την πρώτη εφαρµογή της παραγράφου αυτής, αµέσως µετά τη λήψη της απόφασης επιλογής των
τριάντα (30) µελών της ΑΕΠΠ, κληρώνονται δέκα (10)
µέλη, τα οποία διορίζονται για θητεία τριών (3) ετών.
Στην κλήρωση αυτή δεν περιλαµβάνεται ο Πρόεδρος της
ΑΕΠΠ, ο οποίος ορίζεται για πλήρη θητεία.
8. Η θητεία του Προέδρου και των µελών παρατείνεται
αυτοδικαίως µέχρι το διορισµό νέων. Ο χρόνος παράτασης της θητείας δεν µπορεί να υπερβεί, σε κάθε περίπτωση, τους έξι (6) µήνες. Η ΑΕΠΠ µπορεί να συνεχίσει
να λειτουργεί, όχι όµως πέρα από ένα εξάµηνο, εάν κά-
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ποια από τα µέλη της εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της
οποίας ορίστηκαν. Η ΑΕΠΠ θεωρείται ως νόµιµα συγκροτηµένη αν έχουν διορισθεί τα µισά τουλάχιστον από τα
µέλη της.
9. Στα µέλη της ΑΕΠΠ εφαρµόζονται αναλόγως, ως
προς τα κωλύµατα διορισµού, την έκπτωση, την παραίτηση οι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 3 του ν. 3051/2002
(Α΄ 220), µε την επιφύλαξη του άρθρου 349.
Άρθρο 349
Λειτουργική ανεξαρτησία
1. Τα µέλη της ΑΕΠΠ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, δεσµεύονται µόνο από το νόµο και τη συνείδησή τους και υποχρεούνται να τηρούν τις αρχές της αντικειµενικότητας και της αµεροληψίας.
2. Τα µέλη της ΑΕΠΠ είναι πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης, τελούν δε, για το λόγο αυτό, σε αναστολή άσκησης οποιουδήποτε έµµισθου δηµοσίου ή δικηγορικού λειτουργήµατος ή οποιασδήποτε επαγγελµατικής
δραστηριότητας. Τα µέλη της ΑΕΠΠ, αν κατέχουν οποιαδήποτε έµµισθη θέση στο δηµόσιο τοµέα, απαλλάσσονται, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, από την υποχρέωση άσκησης των καθηκόντων της θέσης τους. Τα
µέλη της ΑΕΠΠ απαγορεύεται να είναι µέλη δικηγορικής
εταιρία κατά τη θητεία τους.
3. Τα µέλη της ΑΕΠΠ απαγορεύεται, κατά τη διάρκεια
της θητείας τους, να ασκούν οποιουδήποτε είδους εµπορική δραστηριότητα στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων του παρόντος νόµου και ιδίως να είναι µέτοχοι ή να εµπλέκονται µε οποιοδήποτε τρόπο σε οικονοµικό φορέα
που αναπτύσσει δραστηριότητα στον τοµέα αυτό.
4. Τα µέλη της ΑΕΠΠ απαγορεύεται, κατά τη διάρκεια
της θητείας τους, να είναι µέλη πολιτικού κόµµατος.
5. Δεν διορίζεται Πρόεδρος ή µέλος της ΑΕΠΠ εκείνος
ο οποίος έχει ο ίδιος ή ο σύζυγος του ή συγγενής του
µέχρι β΄ βαθµού ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, φυσικό
ή νοµικό, µε το οποίο συνδέεται στενά, άµεσο προσωπικό, οικονοµικό ή άλλου είδους συµφέρον, το οποίο να επηρεάζει ή να φαίνεται να επηρεάζει την αµερόληπτη
και αντικειµενική κρίση του κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
6. Η διαπίστωση των κωλυµάτων και των ασυµβίβαστων των παραγράφων 2 έως 5 του παρόντος άρθρου
συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από τη θέση του
Προέδρου ή του µέλους αντίστοιχα, για την οποία εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
7. Τα µέλη της ΑΕΠΠ δεν επιτρέπεται για δύο (2) έτη
µετά τη λήξη της θητείας τους, να παρέχουν υπηρεσία
µε έµµισθη εντολή ή µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση ή να
αποκτήσουν µετοχές σε εταιρία ή επιχείρηση υποθέσεις
των οποίων οι ίδιοι χειρίστηκαν ή επί των οποίων είχαν
συµµετάσχει στη λήψη απόφασης κατά τη διάρκεια της
θητείας τους. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του
προηγούµενου εδαφίου επιβάλλεται, µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, πρόστιµο µε το διπλάσιο έως και το δωδεκαπλάσιο των µηνιαίων αποδοχών που λάµβανε το µέλος
της ΑΕΠΠ κατά τη λήξη της θητείας του.
8. Για τα µέλη της ΑΕΠΠ εφαρµόζεται, ως προς τις αποδοχές, η παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015
(Α΄176).

9. Η θητεία των µελών της ΑΕΠΠ λογίζεται ως πραγµατική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και κατά τη διάρκειά της δεν διακόπτεται η βαθµολογική και µισθολογική
τους εξέλιξη. Μετά τη λήξη της θητείας τους επανέρχονται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχαν πριν από το διορισµό τους. Αν η θέση που κατείχαν ή στην οποία έχουν
εξελιχθεί δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, επανέρχονται σε οµοιόβαθµη προσωρινή θέση του κλάδου τους, η
οποία συνιστάται αυτοδικαίως και καταργείται µε την αποχώρησή τους από την υπηρεσία.
10. Τα µέλη της ΑΕΠΠ υποβάλλουν, κατ’ έτος, την
προβλεπόµενη στο ν. 3213/2003 (Α΄309), δήλωση περιουσιακής κατάστασης και τη δήλωση οικονοµικών συµφερόντων του άρθρου 229 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160).
Άρθρο 350
Οικονοµική Αυτοτέλεια
1. Η οικονοµική αυτοτέλεια της ΑΕΠΠ εξασφαλίζεται
µε τη δυνατότητα να καλύπτει, µε ίδια µέσα, τις δαπάνες
λειτουργίας της και αµοιβής των µελών και του προσωπικού της. Προς τούτο, έχει ίδια έσοδα και ίδιο προϋπολογισµό, ο οποίος τροφοδοτείται από την καταβολή κράτησης της παρ. 3.
2. Τα θέµατα οικονοµικής διαχείρισης ρυθµίζονται µε
τον ειδικό Κανονισµό Οικονοµικής Διαχείρισης που εκδίδεται µε προεδρικό διάταγµα ύστερα από πρόταση των
Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων .
Μέχρι την έκδοση του εν λόγω προεδρικού διατάγµατος, η µισθοδοσία του προσωπικού και οι λειτουργικές
δαπάνες της ΑΕΠΠ βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Το αυτό ισχύει και αν τα έσοδα από την κράτηση ή από άλλες πηγές δεν είναι αρκετά
να καλύψουν τις οικονοµικές ανάγκες της ΑΕΠΠ.
3. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί όλων των
συµβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόµο, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηµατοδότησης, οι οποίες συνάπτονται µετά την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης του πέµπτου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Με
προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε από πρόταση των
Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος της κράτησης.
Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της ΑΕΠΠ και
κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό, η διαχείριση του οποίου γίνεται από την ΑΕΠΠ, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στον ειδικό Κανονισµό Οικονοµικής Διαχείρισης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε το χρόνο, τον τρόπο
και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηµατικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή της κράτησης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
και Οικονοµικών µπορεί να µεταφέρονται τα έσοδα που
προκύπτουν κατά τον ανωτέρω τρόπο κατά το έτος 2016
και να αποτελούν έσοδα της ΑΕΠΠ το έτος 2017.
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4. Αν από την οικονοµική διαχείριση της ΑΕΠΠ, προκύπτει στο τέλος κάθε οικονοµικού έτους, θετικό καθαρό
αποτέλεσµα χρήσης, ποσοστό του οικονοµικού αυτού αποτελέσµατος έως ογδόντα τοις εκατό (80%) διατίθεται,
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών, ως
έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει από το οικονοµικό έτος 2018 και εφεξής.
Άρθρο 351
Πειθαρχικός Έλεγχος
1. Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τον παρόντα νόµο και τις κανονιστικές
πράξεις που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότησή του, όλα τα
µέλη της ΑΕΠΠ υπέχουν πειθαρχική ευθύνη. Την πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου
της παρ. 2 κινεί το Υπουργικό Συµβούλιο ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
2. Συνιστάται Πειθαρχικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από έναν Σύµβουλο Επικρατείας, έναν Αρεοπαγίτη και έναν καθηγητή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος µε ειδίκευση στο δίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων,
µε τριετή θητεία. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο αρχαιότερος των δικαστικών λειτουργών. Χρέη γραµµατέα του
Συµβουλίου εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Ο
Πρόεδρος, τα µέλη και ο γραµµατέας του Συµβουλίου ορίζονται µε ισάριθµους αναπληρωτές.
3. Το Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, η οποία εκδίδεται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από
την έναρξη ισχύος του παρόντος. Ειδικά, τα µέλη του
Συµβουλίου που είναι δικαστικοί λειτουργοί, διορίζονται
µε απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου. Για
τη λειτουργία του Συµβουλίου εφαρµόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015.
Άρθρο 352
Πειθαρχική Διαδικασία
1. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο συνεδριάζει νοµίµως µε
την παρουσία όλων των µελών του και αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθµό.
2. Ως πειθαρχικά παραπτώµατα θεωρούνται: α) η παράβαση διατάξεων του παρόντος και εν γένει της ισχύουσας νοµοθεσίας κατά την άσκηση των καθηκόντων και
αρµοδιοτήτων, β) η πληµµελής εκτέλεση των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων, γ) η απόκτηση οικονοµικού οφέλους ή ανταλλάγµατος του ιδίου του µέλους ή τρίτου
προσώπου κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορµής αυτών και δ) η υπαίτια πρόκληση ζηµίας σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου ή της ΑΕΠΠ.
3. Οι επιβαλλόµενες από το Πειθαρχικό Συµβούλιο ποινές είναι: α) έγγραφη επίπληξη, β) πρόστιµο έως τις αποδοχές δώδεκα (12) µηνών και γ) οριστική παύση.
4. Σε περίπτωση επιβολής εντός διετίας δύο πειθαρχικών ποινών επίπληξης ή/και προστίµου σε µέλος της ΑΕΠΠ για το ίδιο ή διαφορετικό πειθαρχικό παράπτωµα,

το µέλος αυτό εκπίπτει αυτοδικαίως από τη θέση του, µε
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
5. Η ποινή της οριστικής παύσης µπορεί να επιβληθεί
µόνο στις εξής περιπτώσεις:
α) αν το πειθαρχικό παράπτωµα συνιστά ταυτόχρονα
και αξιόποινη πράξη,
β) αν το µέλος απέκτησε ή επιδίωξε να αποκτήσει οικονοµικό όφελος ή αντάλλαγµα προς όφελος του ιδίου
ή τρίτου προσώπου κατά την άσκηση των καθηκόντων
του ή εξ αφορµής αυτών,
γ) αν παραβιάστηκε η υποχρέωση εµπιστευτικότητας
και εχεµύθειας,
δ) παραβιάστηκαν οι παρ. 2 έως 5 του άρθρου 349,
ε) αν προκλήθηκε υπαίτιως ζηµία σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου ή της ΑΕΠΠ.
6. Μετά την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά
την παράγραφο 1 του άρθρου 350, ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου υποχρεούται να καλέσει το µέλος
σε προηγούµενη ακρόαση και παροχή έγγραφων εξηγήσεων µε κλήση, η οποία αναφέρει το αποδιδόµενο παράπτωµα και επιδίδεται στο µέλος µε δικαστικό επιµελητή
ή άλλο δηµόσιο όργανο. Στην κλήση αναφέρεται η ηµεροµηνία ακρόασης του µέλους ενώπιον του Πειθαρχικού
Συµβουλίου, η οποία δεν µπορεί να απέχει λιγότερο των
δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία επίδοσης της κλήσης. Πριν από την ακρόαση και την παροχή
έγγραφων εξηγήσεων, το µέλος δικαιούται να λάβει
γνώση του φακέλου της υπόθεσης.
7. Κατά την ακρόαση, το µέλος υποβάλλει ενώπιον του
Πειθαρχικού Συµβουλίου τις έγγραφες εξηγήσεις του,
παρέχει τις απαιτούµενες διευκρινίσεις, απαντά σε ερωτήσεις και εν γένει διευκολύνει το έργο του Πειθαρχικού
Συµβουλίου για τη διακρίβωση των πραγµατικών περιστατικών της υπόθεσης. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, το Πειθαρχικό Συµβούλιο διασκέπτεται αυθηµερόν και εκδίδει απόφαση, η οποία είτε:
α) κρίνει ικανοποιητικές και επαρκείς τις εξηγήσεις
του µέλους και παύει την πειθαρχική διαδικασία,
β) δίδει εντολή στον Πρόεδρο του Συµβουλίου να συντάξει έκθεση πειθαρχικού παραπτώµατος στην οποία
περιγράφονται τα πραγµατικά περιστατικά, το κατά την
παρ. 2 πειθαρχικό παράπτωµα και ορίζεται ηµέρα και ώρα συνεδρίασης του Πειθαρχικού Συµβουλίου για τη συζήτηση της υπόθεσης, στην οποία καλείται να παραστεί
το διωκόµενο µέλος, εφόσον το επιθυµεί και µε πληρεξούσιο δικηγόρο. Η ως άνω απόφαση και στις δύο περιπτώσεις επιδίδεται στο µέλος µε δικαστικό επιµελητή ή
άλλο δηµόσιο όργανο.
8. Σε περίπτωση άσκησης πειθαρχικής δίωξης µε απόφαση της περίπτωσης β΄ του εδαφίου β΄ της προηγούµενης παραγράφου, κατά την ορισθείσα ηµέρα συνεδρίασης, το Πειθαρχικό Συµβούλιο µπορεί κατά την κρίση του να εξετάσει µάρτυρες, µετά δε την προφορική ενώπιον του απολογία του διωκόµενου µέλους ή, σε περίπτωση µη εµφανίσεώς του, µετά τη διαπίστωση της νόµιµης κλήτευσής του, εκδίδει αµέσως την απόφασή του.
Το Πειθαρχικό Συµβούλιο µπορεί, αν το κρίνει αναγκαίο,
να διατάξει τη συµπλήρωση της έκθεσης πειθαρχικού
παραπτώµατος και επανάληψη της συζήτησης. Στην περίπτωση αυτή καλείται το διωκόµενο µέλος µε νέα κλή-
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ση, στην οποία ορίζεται νέα ηµέρα και ώρα συζήτησης, η
οποία επιδίδεται, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο. Η επίδοση αυτή µπορεί να παραλειφθεί, εφόσον
το µέλος κατά την πρώτη συζήτηση ήταν παρόν και του
γνωστοποιήθηκε η νέα ηµεροµηνία συζήτησης. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο µπορεί επίσης να αναβάλει άπαξ τη
λήψη απόφασης, προκειµένου να εξετάσει ή επανεξετάσει µάρτυρες, ορίζοντας για το λόγο αυτόν νέα ηµεροµηνία συζήτησης της υπόθεσης. Στην περίπτωση αυτή,
κλήση του διωκόµενου µέλους απαιτείται µόνο εάν αυτό
ήταν απόν. Οι µάρτυρες προσέρχονται µε επιµέλεια των
ενδιαφεροµένων. Η µη προσέλευση των µαρτύρων δεν
κωλύει τη λήψη απόφασης.
9. Η απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου είναι ειδικώς αιτιολογηµένη, συντάσσεται εγγράφως και τηρούνται συνοπτικά πρακτικά των συνεδριάσεων.
10. Η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από τυχόν εκκρεµή ποινική δίωξη. Η ποινική δίκη δεν αναστέλλει αυτοδίκαια την πειθαρχική διαδικασία, µπορεί όµως το Πειθαρχικό Συµβούλιο να διατάξει
την αναστολή της µέχρι την περάτωση της ποινικής δίκης. Πραγµατικά γεγονότα, τα οποία διαπιστώθηκαν µε
αµετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου, λαµβάνονται υπόψη στην πειθαρχική διαδικασία, ουδόλως όµως
κωλύεται το Πειθαρχικό Συµβούλιο να εκδώσει απόφαση
διαφορετική της ποινικής. Σε περίπτωση αµετάκλητης
καταδικαστικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου για αδίκηµα σχετιζόµενο µε παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος ή για αδίκηµα που συνεπάγεται κώλυµα διορισµού ή έκπτωση δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του «Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3528/ 2007 (Α΄ 26), εκδίδεται απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου, µε την οποία
διαπιστώνεται η οριστική παύση του µέλους.
11. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα της παρ. 2 παραγράφονται µετά πενταετία από την τέλεση αυτών. Πειθαρχικό παράπτωµα, το οποίο αποτελεί και ποινικό αδίκηµα
δεν παραγράφεται πριν παραγραφεί το ποινικό αδίκηµα.
Η κατά την παρ. 6 κλήση για ακρόαση και για έγγραφες
εξηγήσεις διακόπτει την ως άνω παραγραφή. Στην περίπτωση αυτή ο συνολικός χρόνος παραγραφής δεν µπορεί να υπερβεί τα επτά (7) έτη, µε την επιφύλαξη του εδαφίου β΄ και της περίπτωσης της αναστολής της πειθαρχικής διαδικασίας κατά την παρ. 10, οπότε και ο χρόνος παραγραφής του πειθαρχικού παραπτώµατος δεν
συµπληρώνεται πριν από την παρέλευση έτους από την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της αµετάκλητης απόφασης
ποινικού δικαστηρίου.
12. Οι διατάξεις του Μέρους Ε΄ («Πειθαρχικό Δίκαιο»)
του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. εφαρµόζονται αναλόγως.
Άρθρο 353
Συνεδριάσεις της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών
1. Η ΑΕΠΠ συνεδριάζει σε δέκα (10) κλιµάκια, αποτελούµενα το καθένα από τρία µέλη της ΑΕΠΠ. Κάθε κλιµάκιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του µέλους
που ασκεί καθήκοντα Προέδρου. Στην πρόσκληση περιλαµβάνονται η ηµεροµηνία, η ώρα και οι προς συζήτηση
προδικαστικές προσφυγές που έχουν ανατεθεί σε αυτό
κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισµό
Λειτουργίας της ΑΕΠΠ του άρθρου 355.

Όταν πρόκειται για υπόθεση µεγάλης σπουδαιότητας
ή προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων, η ΑΕΠΠ συνεδριάζει σε αυξηµένη
σύνθεση, όπως ειδικότερα ορίζεται στον κατά το άρθρο
355 Κανονισµό Λειτουργίας της.
2. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφία των µελών, κατόπιν φανερής ψηφοφορίας και είναι αιτιολογηµένες.
3. Η ΑΕΠΠ συνεδριάζει και σε Ολοµέλεια, για θέµατα
που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη, η οποία
συντάσσεται από τον Πρόεδρο της ΑΕΠΠ.
4. Κάθε άλλο ζήτηµα που αφορά τις συνεδριάσεις της
ΑΕΠΠ ρυθµίζεται µε τον Κανονισµό Λειτουργίας του άρθρου 355 και, συµπληρωµατικά, µε τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο
οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999
(Α΄ 45).
Άρθρο 354
Οργάνωση της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών
Η ΑΕΠΠ µεριµνά για την εκπλήρωση του σκοπού της
και, µε την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων του Προέδρου
της, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 356, αποφασίζει,
σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό
Λειτουργίας του άρθρου 355, για κάθε θέµα που εµπίπτει
στις αρµοδιότητές της και για θέµατα της εσωτερικής
λειτουργίας της, ιδίως:
α) διατυπώνει γνώµη για τις τροποποιήσεις των Κανονισµών Οικονοµικής Διαχείρισης της παρ. 2 του άρθρου
350, Λειτουργίας του άρθρου 355 και Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της παρ. 7 του άρθρου 365, του
Οργανισµού της παρ. 5 του άρθρου 357 και της κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά µε τη διαχείριση της κράτησης της παρ. 3 του άρθρου 350,
β) µεριµνά για την πρόσληψη του πάσης φύσεως προσωπικού της και του Νοµικού Συµβούλου, σύµφωνα µε
τα άρθρα 357 και 358,
γ) συνάπτει για τις ανάγκες της πάσης φύσεως συµβάσεις µε τρίτους, σύµφωνα µε την ισχύουσα ευρωπαϊκή
και εθνική νοµοθεσία και µε όσα ορίζονται στον Κανονισµό Οικονοµικής Διαχείρισης της παρ. 2 του άρθρου 349,
δ) εγκρίνει τον προϋπολογισµό, το απολογισµό και τον
ισολογισµό της ΑΕΠΠ, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Οικονοµικής Διαχείρισης της παρ. 2 του άρθρου 349.
Άρθρο 355
Κανονισµός Λειτουργίας της ΑΕΠΠ
1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων εγκρίνεται ο Κανονισµός Λειτουργίας της
ΑΕΠΠ. Για κάθε µεταγενέστερη τροποποίηση του Κανονισµού αυτού απαιτείται γνώµη της ΑΕΠΠ.
2. Στον Κανονισµό ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα
λειτουργίας της ΑΕΠΠ και ορίζονται ιδίως τα όργανα, ο
τρόπος και η διαδικασία άσκησης των αρµοδιοτήτων της,
οι συνεδριάσεις, ο µηχανισµός εκ περιτροπής κατανοµής
των υποθέσεων, ο τρόπος λήψης των αποφάσεων, τα
κωλύµατα συµµετοχής των µελών, η συνδροµή δηµοσίων αρχών και οικονοµικών φορέων, ο πειθαρχικός έλεγχος του προσωπικού και κάθε άλλο θέµα λειτουργίας
της.
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Άρθρο 356
Αρµοδιότητες Προέδρου της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ο Πρόεδρος της ΑΕΠΠ έχει την ευθύνη λειτουργίας
της και ασκεί όλες τις προς τούτο αρµοδιότητες. Ενδεικτικά:
α) εκπροσωπεί την ΑΕΠΠ δικαστικώς και εξωδίκως, ενώπιον των δικαστηρίων, κάθε άλλης δηµόσιας αρχής
και τρίτων. Ο Πρόεδρος της ΑΕΠΠ µπορεί να αναθέσει
κατά περίπτωση την εκπροσώπησή της σε άλλο µέλος
της, στο Νοµικό Σύµβουλο της Αρχής ή σε µέλος του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού της,
β) συντονίζει και κατευθύνει τη λειτουργία της ΑΕΠΠ
και των οργανικών µονάδων αυτής και ασκεί την πειθαρχική εξουσία επί του προσωπικού της ΑΕΠΠ ως πειθαρχικός προϊστάµενος αυτού,
γ) µεριµνά για την κατάρτιση του προϋπολογισµού,
του απολογισµού και του ισολογισµού της ΑΕΠΠ, τη διαχείριση των οικονοµικών της και τη διάθεση των πιστώσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Κανονισµών Λειτουργίας και Οικονοµικής Διαχείρισης και της κείµενης
νοµοθεσίας,
δ) ορίζει τα θέµατα των συνεδριάσεων της ΑΕΠΠ σε
Ολοµέλεια,
ε) ορίζει τους προέδρους των κλιµακίων και
στ) εκδίδει τις απαραίτητες για τη στελέχωση και τον
εξοπλισµό της ΑΕΠΠ πράξεις, καθώς και κάθε άλλη πράξη που είναι αναγκαία για τη λειτουργία της µέχρι τη συγκρότησή της.
Άρθρο 357
Προσωπικό - Οργανισµός της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
1. Στην ΑΕΠΠ συνιστώνται δεκαπέντε (15) θέσεις τακτικού προσωπικού όλων των κατηγοριών, η πλήρωση
των οποίων γίνεται µε:
α) διορισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/
1994 (Α΄28), ύστερα από προκήρυξη της ΑΕΠΠ στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούµενα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα,
β) µε µετάταξη µονίµων ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δηµοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ, Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄
βαθµού ή του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄101) και
γ) µε απόσπαση µονίµων ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλων φορέων του ευρύτερου δηµοσίου
τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 ν. 1892/
1990.
Οι µετατάξεις και αποσπάσεις των περίπτωση β΄ και
γ΄ διενεργούνται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, οι δε µετατασσόµενοι και αποσπασµένοι οφείλουν να συγκεντρώνουν
τα προσόντα διοριζόµενου - προσλαµβανόµενου για την
αντίστοιχη θέση. Για τη διακοπή της απόσπασης απαιτείται η γνώµη της ΑΕΠΠ. Η απόσπαση υπαλλήλου µπορεί
να διακοπεί, ύστερα από εισήγηση της ΑΕΠΠ, αν οι ανάγκες για τις οποίες έγινε η απόσπαση του συγκεκριµέ-

νου υπαλλήλου, µπορεί να καλυφθούν από το προσωπικό της. Για τις αποδοχές του προσωπικού που τοποθετείται µε απόσπαση εφαρµόζεται το άρθρο 23 του ν. 4354/
2015.
Εξαιρετικά για την κάλυψη των άµεσων αναγκών της
ΑΕΠΠ κατά τα δύο πρώτα έτη από τη συγκρότησή της,
µπορεί να πληρωθούν έως και 12 των ανωτέρω θέσεων
µε µετατάξεις ή αποσπάσεις προσωπικού από τους φορείς των περίπτωση α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν. 1892/1990. Οι µετατάξεις του εν λόγω
προσωπικού γίνονται, ύστερα από προκήρυξη, στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούµενα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα. Οι αποσπάσεις για την κάλυψη
των θέσεων αυτών από τους ίδιους ως άνω φορείς είναι
τριετούς διάρκειας. Οι µετατάξεις και αποσπάσεις των
προηγούµενων εδαφίων διενεργούνται κατά παρέκκλιση
κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης µε κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011
(Α΄180).
Στο εν λόγω προσωπικό καταβάλλονται οι αποδοχές
που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις. Το µετατασσόµενο προσωπικό διατηρεί την ίδια σχέση εργασίας, εντάσσεται σε αντίστοιχες κενές θέσεις και εξακολουθεί να ασφαλίζεται στους ίδιους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας
του αποσπώµενου και µετατασσόµενου προσωπικού που
έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης και ο χρόνος
που αναγνωρίστηκε ως χρόνος προϋπηρεσίας λογίζεται
ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στην ΑΕΠΠ για τα
θέµατα βαθµολογικής και µισθολογικής εξέλιξης και για
κάθε άλλη συνέπεια.
2. Στην ΑΕΠΠ συνιστώνται τριάντα (30) θέσεις ειδικού
επιστηµονικού προσωπικού του άρθρου 2 του π.δ.
50/2001 (Α` 39) µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή τακτικού υπαλλήλου. Οι ειδικότητες και
ο αριθµός των θέσεων ανά ειδικότητα του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού του προηγούµενου εδαφίου καθορίζεται µε τον Οργανισµό της ΑΕΠΠ της παρ. 5. Η άσκηση καθηκόντων ειδικού επιστήµονα της ΑΕΠΠ είναι
ασυµβίβαστη και συνεπάγεται αναστολή της άσκησης
του οικείου ελευθέριου επαγγέλµατος ή λειτουργήµατος. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σχέσης εργασίας τους εκ µέρους της ΑΕΠΠ.
Στις θέσεις της προηγούµενης παραγράφου προσλαµβάνονται επιστήµονες µε τριετή, τουλάχιστον, εµπειρία
στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 2190/1994, ύστερα από προκήρυξη της
ΑΕΠΠ, στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστοτε απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001.
Εξαιρετικά, για την κάλυψη των άµεσων αναγκών της
ΑΕΠΠ κατά τα δύο (2) πρώτα έτη από τη συγκρότησή
της, µπορεί να πληρωθούν έως και δεκαπέντε (15) των
ανωτέρω θέσεων µε αποσπάσεις τριετούς διάρκειας υπαλλήλων που κατέχουν τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α΄101). Οι αποσπάσεις και µετατάξεις του προηγούµενου εδαφίου διενεργούνται, κα-

201
τά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης µε κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 68 παράγραφος 1 του ν.
4002/2011 Το αποσπώµενο προσωπικό που καταλαµβάνει θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού λαµβάνει
τις αποδοχές του, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του ν.
4354/2015. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του αποσπώµενου προσωπικού που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε ως χρόνος
προϋπηρεσίας λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στην ΑΕΠΠ για τα θέµατα βαθµολογικής και µισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια.
3. Οι παρ. 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 4 του ν. 3051/2002,
εφαρµόζονται και στο Προσωπικό της ΑΕΠΠ.
4. Συνιστάται στην ΑΕΠΠ θέση Γενικού Διευθυντή,
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, µε πενταετή
θητεία, η οποία µπορεί να ανανεωθεί µία φορά µε απόφαση της ΑΕΠΠ. Η θητεία του Γενικού Διευθυντή µπορεί
να διακόπτεται πριν από τη λήξη της για λόγους που ανάγονται σε αδυναµία ή σε πληµµελή εκπλήρωση των
καθηκόντων του, µε πράξη του Προέδρου, που εκδίδεται
ύστερα από ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της ΑΕΠΠ.
Με τον Οργανισµό της ΑΕΠΠ της παρ. 5 του παρόντος
άρθρου καθορίζονται οι αρµοδιότητες, τα προσόντα και
ο τρόπος επιλογής του Γενικού Διευθυντή, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τα ανωτέρω.
5. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, εκδίδεται Οργανισµός της ΑΕΠΠ, µε
τον οποίο καθορίζονται, πέραν των θεµάτων του εδαφίου β΄ της παρ. 2, η οργάνωση, η διάρθρωση των οργανικών µονάδων της ΑΕΠΠ σε Διευθύνσεις, τµήµατα και
γραφεία, οι αρµοδιότητες αυτών και ο τρόπος πρόσληψης ή επιλογής των διευθυντών και των προϊσταµένων
των τµηµάτων και γραφείων, τα προσόντα του προσωπικού, ο αριθµός των θέσεων του προσωπικού, η κατανοµή
αυτών σε κλάδους και ειδικότητες, η σύσταση νέων θέσεων προσωπικού και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Μετά την
έκδοση του ως άνω προεδρικού διατάγµατος, για κάθε
τροποποίηση αυτού απαιτείται προηγούµενη γνώµη της
ΑΕΠΠ.
Άρθρο 358
Νοµική Υπηρεσία
1. Συνιστώνται πέντε (5) θέσεις Νοµικών Συµβούλων,
στις οποίες προσλαµβάνονται µε πάγια αντιµισθία δικηγόροι παρ΄ Αρείω Πάγω, οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον δεκαετή εµπειρία και εξειδίκευση στο αντικείµενο
του δικαίου των δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 355 παράγραφος 1 εδάφιο δεύτερο του ν. 1649/1986 (Α` 149), και του άρθρου 9 παρ. 10
περίπτωση γ΄ του ν. 4354/2015, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει η ΑΕΠΠ στην οποία προσδιορίζονται τα ειδικότερα προσόντα και ο τρόπος απόδειξης τους για την κατάληψη της συγκεκριµένης θέσης. Για τον καθορισµό των αποδοχών των Νοµικών Συµβούλων εφαρµόζεται η παρ. 10 του άρθρου 9
του ν. 4354/2015.
Οι Νοµικοί Σύµβουλοι είναι πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης και δεν µπορεί να αναλαµβάνουν υποθέ-

σεις από οποιονδήποτε άλλο. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά λόγο καταγγελίας της έµµισθης εντολής των εκ µέρους της ΑΕΠΠ.
2. Με τον Οργανισµό της ΑΕΠΠ της παρ. 5 του άρθρου
357 ρυθµίζονται τα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας
της Νοµικής Υπηρεσίας.
Άρθρο 359
Έκθεση πεπραγµένων
Η ΑΕΠΠ συντάσσει το πρώτο τρίµηνο κάθε έτους έκθεση πεπραγµένων προς τους Υπουργούς Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κοινοποιούµενη προς την
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων, όπου,
µεταξύ άλλων, καταθέτει προτάσεις για τη βελτίωση του
νοµοθετικού πλαισίου των δηµοσιών συµβάσεων και ιδίως της διαδικασίας εξέτασης των προδικαστικών προσφυγών. Στην έκθεση αυτή επισυνάπτεται αναλυτικός
πίνακας µε τις αναθέτουσες αρχές που δεν συµµορφώνονται µε τις αποφάσεις της. Η έκθεση αυτή, αφού κοινοποιηθεί, αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΑΕΠΠ.
ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ
ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 360
Δικαίωµα άσκησης προσφυγής
1. Κάθε ενδιαφερόµενος ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί συγκεκριµένη σύµβαση του νόµου
αυτού και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας
αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, υποχρεούται,
πριν από την υποβολή των προβλεπόµενων στον Τίτλο 3
ένδικων βοηθηµάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής.
2. Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί
προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων
του Τίτλου 3 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
3. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων
της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων εκτός από την προδικαστική
προσφυγή της παραγράφου 1.
Άρθρο 361
Προθεσµία άσκησης της προσφυγής
1. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή
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τηλεοµοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως,
(γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. Ειδικά για
την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης
γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε
(15) ηµερών από τη δηµοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
2. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης.
Άρθρο 362
Άσκηση προσφυγής - Άσκηση παρέµβασης
1. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά
στην ΑΕΠΠ και περιέχει τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά της.
2. Στον Κανονισµό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της παρ. 7 του άρθρου 365 µπορεί να προβλέπεται
ότι η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά µε τη χρήση
τυποποιηµένου εντύπου το οποίο θα υποβάλλεται κατά
τα ειδικότερα οριζόµενα στην παρ. 1.
3. Κάθε ενδιαφερόµενος, του οποίου επηρεάζονται τα
συµφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση
σε αυτόν της προσφυγής, σύµφωνα µε την παράγραφος
1του άρθρου 365, παρέµβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόµενης πράξης, προσκοµίζοντας όλα τα κρίσιµα έγγραφα
που έχει στη διάθεσή του.
4. Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ, η οποία δέχεται εν όλω ή
εν µέρει προσφυγή άλλου προσώπου.
Άρθρο 363
Παράβολο
1. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής
προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δηµοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται
σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύµβασης. Το
ύψος του παραβόλου δεν µπορεί να είναι κατώτερο των
εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν τα έγγραφα της σύµβασης δεν
προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ.
2. Εάν από τα έγγραφα της σχετικής σύµβασης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για τµήµα ή
τµήµατα της σύµβασης, το ύψος του παραβόλου υπολογίζεται επί της αξίας του τµήµατος ή των τµηµάτων της
σύµβασης σχετικά µε τα οποία ασκείται η προδικαστική
προσφυγή.

3. Το ύψος του ποσοστού και τα ανώτατα και κατώτατα όρια του ποσού του παραβόλου µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε προεδρικό διάταγµα, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
4. Με τον Κανονισµό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της παρ. 7 του άρθρου 365 ορίζεται ο τρόπος
και ο χρόνος κατάθεσης και είσπραξης του παραβόλου
και ο τρόπος απόδειξης της είσπραξής του.
5. Το παράβολο του παρόντος άρθρου επιστρέφεται
στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής του. Επίσης, επιστρέφεται
στον προσφεύγοντα και στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια πριν από την έκδοση
της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής.
Άρθρο 364
Ανασταλτικό αποτέλεσµα
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται µε
απόφαση της ΑΕΠΠ µετά από άσκηση προσφυγής, σύµφωνα µε το άρθρο 368. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της
διαγωνιστικής διαδικασίας, µε την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366.
Άρθρο 365
Διαδικασία εξέτασης της προσφυγής
1. Μετά την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής,
η ΑΕΠΠ καταχωρίζει αυθηµερόν την προσφυγή. Το αργότερο την επόµενη της καταχώρισης εργάσιµη ηµέρα,
η ΑΕΠΠ, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, κοινοποιεί την προσφυγή στην αναθέτουσα αρχή και την καλεί:
(α) να κοινοποιήσει την προσφυγή το αργότερο εντός
πέντε (5) ηµερών σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο ο οποίος
µπορεί να θίγεται από αποδοχή της προσφυγής, προκειµένου να ασκήσει το δικαίωµα παρέµβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 362, και
(β) να διαβιβάσει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δέκα
(10) ηµερών από την ηµέρα κοινοποίησης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής
και τα αποδεικτικά κοινοποίησης την περίπτωση α΄ της
παρ. 1, στους ενδιαφερόµενους τρίτους της. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συµπληρωµατική αιτιολογία της προσβαλλόµενης
µε την προδικαστική προσφυγή πράξης.
Η παράλειψη κοινοποίησης σε ενδιαφερόµενο τρίτο
και η µη διαβίβαση προς την ΑΕΠΠ του φακέλου της υπόθεσης και των απόψεων της αναθέτουσας αρχής συνιστούν ιδιαίτερο πειθαρχικό αδίκηµα των αρµόδιων για
τις ενέργειες αυτές υπαλλήλων.
2. Σε περίπτωση µη αποστολής του φακέλου από την
αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της
προηγούµενης παραγράφου, η ΑΕΠΠ µπορεί να συνάγει
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τεκµήριο οµολογίας της αναθέτουσας αρχής για την
πραγµατική βάση των ισχυρισµών του προσφεύγοντος.
Το ίδιο τεκµήριο µπορεί να θεωρηθεί ότι συντρέχει και αν
τα στοιχεία τα οποία έχουν αποσταλεί από την αναθέτουσα αρχή είναι, κατά την κρίση της ΑΕΠΠ, ελλιπή και
δεν επαρκούν για τον έλεγχο του βασίµου των προβαλλόµενων αιτιάσεων.
3. Η ΑΕΠΠ, εφόσον κρίνει ότι η παράλειψη αποστολής
των αναφερόµενων στην παράγραφο 1 στοιχείων ή η καθυστερηµένη αποστολή τους είναι αδικαιολόγητη, καθιστά, δε, ιδιαιτέρως δυσχερή την ουσιαστική παροχή προδικαστικής προστασίας, µπορεί, µε την απόφαση επί της
προσφυγής, σταθµίζοντας τις συντρέχουσες σε κάθε περίπτωση συνθήκες, να επιβάλει αυτεπαγγέλτως χρηµατική κύρωση στην αναθέτουσα αρχή. Το ποσό της κύρωσης αυτής µπορεί να ανέρχεται από εκατό (100) µέχρι
πεντακόσια (500) ευρώ, κατ’ εκτίµηση των περιστάσεων
και αναλόγως της βαρύτητας της παράβασης, και καταβάλλεται µία φορά για κάθε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης και αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού. Μνεία της κύρωσης αυτής γίνεται στον ατοµικό
φάκελο του υπεύθυνου της καθυστέρησης ή ελλιπούς αποστολής ή µη αποστολής του φακέλου και των απόψεων της υπηρεσίας υπαλλήλου. Με τον Κανονισµό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της παρ. 7 ορίζεται ο
τρόπος και χρόνος κατάθεσης και είσπραξης της χρηµατικής κύρωσης, ο τρόπος απόδειξης της είσπραξής της,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
4. Με πράξη του προεδρεύοντος του κλιµακίου ορίζεται η ηµέρα και η ώρα συζήτησης της προσφυγής, η οποία δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα
(40) ηµέρες από την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφυγής. Η πράξη αυτή κοινοποιείται το αργότερο δέκα (10)
ηµέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής στον προσφεύγοντα, στην αναθέτουσα αρχή κατά της οποίας ασκείται η προσφυγή και σε εκείνους οι οποίοι έχουν ασκήσει παρέµβαση.
5. Το αργότερο είκοσι (20) ηµέρες από την κατάθεση
την προσφυγής, η ΑΕΠΠ ελέγχει τη συµµόρφωση της αναθέτουσας αρχής µε την παρ. 1(α). Εάν διαπιστώσει ότι
η αναθέτουσα αρχή δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της
παρ. 1(α), η κοινοποίηση γίνεται µε µέριµνα της ΑΕΠΠ,
έτσι ώστε οι ενδιαφερόµενοι να ασκήσουν παρέµβαση,
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 362.
6. Οι αποφάσεις της ΑΕΠΠ κοινοποιούνται στους ενδιαφεροµένους και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της, τηρουµένων των ρυθµίσεων του ν. 2472/1997 και του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Δεκεµβρίου 2000 (ΕΕ L
8 της 23.11.1995), ως προς την προστασία των προσωπικών δεδοµένων .
7. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, εκδίδεται «Κανονισµός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» ενώπιον της ΑΕΠΠ, µε
τον οποίο ρυθµίζεται κάθε θέµα που αφορά τον τρόπο
λειτουργίας της και ιδίως την ενώπιόν της διαδικασία,
στην οποία συµπεριλαµβάνονται οι ειδικότερες προθεσµίες που δεν ρυθµίζονται στον παρόντα νόµο, οι ειδικότεροι κανόνες σύγκλησης της ΑΕΠΠ, ο ορισµός και τα
καθήκοντα εισηγητών και γραµµατέα, ο τρόπος και τα
διαδικαστικά και τεχνικά θέµατα που αφορούν την άσκη-

ση των προσφυγών και των παρεµβάσεων, τις επιδόσεις
και κοινοποιήσεις εγγράφων, την κλήση των µερών, την
εκπροσώπηση τους κατά την ενώπιον της ΑΕΠΠ διαδικασία, το σχηµατισµό φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου,
καθώς και οι ειδικότεροι κανόνες διεξαγωγής της διαδικασίας ενώπιον της ΑΕΠΠ και λήψης των αποφάσεων από αυτήν, και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
8. Οι προθεσµίες του παρόντος άρθρου είναι αποκλειστικές.
Άρθρο 366
Προσωρινά µέτρα
1. Η ΑΕΠΠ, µπορεί, ύστερα από αίτηµα του προσφεύγοντος ή αυτεπαγγέλτως και µετά από κλήση της αναθέτουσας αρχής προ τριών (3) ηµερών, να εκδώσει πράξη
αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόµενης πράξης και
να ορίσει τα κατάλληλα µέτρα έως ότου αποφανθεί για
την προσφυγή και, πάντως, όχι πέραν της προθεσµίας
που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 367 για την
έκδοση της απόφασής της.
2. Με την απόφαση της προηγούµενης παραγράφου
µπορεί να διατάσσονται προσωρινά µέτρα για να επανορθωθεί η εικαζόµενη παράβαση ή να αποτραπεί η ζηµία των θιγόµενων συµφερόντων, στα οποία συµπεριλαµβάνονται µέτρα που αναστέλλουν τη διαδικασία ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης λαµβάνει η αναθέτουσα αρχή.
3. Η ΑΕΠΠ µπορεί να αποφασίσει να µην χορηγηθούν
τα προσωρινά µέτρα της προηγούµενης παραγράφου αν
κρίνει ότι, ύστερα από στάθµιση όλων των συµφερόντων
που ενδέχεται να ζηµιωθούν, καθώς και του δηµόσιου
συµφέροντος, οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη
χορήγηση των προσωρινών µέτρων είναι περισσότερες
από τα οφέλη. Η απόφαση να µη χορηγηθούν προσωρινά
µέτρα δεν θίγει τις λοιπές αξιώσεις που προβάλλει το
πρόσωπο που έχει ζητήσει τη χορήγηση των εν λόγω µέτρων.
Άρθρο 367
Διαδικασία λήψης απόφασης συνέπειες αποφάσεων ΑΕΕΠ
1. Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων πραγµατικών και νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέµβασης, των ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν
µέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή µε απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι
(20) ηµερών από την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής.
2. Επί αποδοχής προσφυγής κατά πράξης ακυρώνεται
ολικώς ή µερικώς η προσβαλλόµενη πράξη, ενώ επί αποδοχής προσφυγής κατά παράλειψης, ακυρώνεται η παράλειψη και η υπόθεση αναπέµπεται στην αναθέτουσα
αρχή για να προβεί αυτή στην οφειλόµενη ενέργεια.
3. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ.
4. Οι αποφάσεις της ΑΕΠΠ υπόκεινται αποκλειστικά
στα ένδικα βοηθήµατα που προβλέπονται στον Τίτλο 3
του παρόντος Βιβλίου.
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ΜΕΡΟΣ Β ΄
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ
ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 368
Κήρυξη ακυρότητας της σύµβασης
Με την επιφύλαξη του άρθρου 370 και της παραγράφου 2 του άρθρου 371, η ΑΕΠΠ αποφασίζει να κηρύξει
την ακυρότητα σύµβασης που έχει συναφθεί, εάν διαπιστώσει ότι:
(α) η αναθέτουσα αρχή έχει αναθέσει τη σύµβαση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις περιπτώσεις
που αυτή απαιτείται, κατά παράβαση των ευρωπαϊκών
και εθνικών κανόνων δηµόσιων συµβάσεων· ή
(β) αν δεν τηρήθηκε η υποχρέωση αναστολής της σύναψης, σύµφωνα µε το άρθρο 364· ή
(γ) σε περίπτωση σύναψης συµφωνίας - πλαίσιο και εφαρµογής δυναµικού συστήµατος αγορών όταν παραβιάζονται οι υποχρεώσεις που προκύπτουν είτε από τις
περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2, την περίπτωση
α΄ της παραγράφου 4, τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 33 και την παράγραφο 5 του άρθρου 39 είτε από τις
περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2, την περίπτωση
α΄ της παραγράφου 4, τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 270 και την παράγραφο 2 του άρθρου 273, κατά περίπτωση.
Άρθρο 369
Κήρυξη ακυρότητας - Διαδικασία
1. Η ΑΕΠΠ αποφασίζει να κηρύξει την ακυρότητα σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 368 ύστερα από προδικαστική προσφυγή ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα η
οποία ασκείται εντός των προθεσµιών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Τα άρθρα 360, 362, 363 και 365 εφαρµόζονται αναλόγως στην περίπτωση αυτή.
2. Η προσφυγή ασκείται µέσα σε προθεσµία τριάντα
(30) ηµερών, από την εποµένη της δηµοσίευσης της απόφασης κατά τα άρθρα 64, 65, 66, 122 ή 294, 295, 296 κατά περίπτωση, εφόσον στη δηµοσίευση περιλαµβάνεται
αιτιολογία για τη σύναψη της σύµβασης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης ή από την εποµένη της ενηµέρωσης των
ενδιαφεροµένων µε άλλον τρόπο. Στην ενηµέρωση αυτή
πρέπει να εκτίθενται οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην παρ. 2 του άρθρου 70 ή στην παρ. 2 του άρθρου 300, αντίστοιχα. Η προσφυγή δεν µπορεί σε καµιά
περίπτωση να ασκηθεί µετά την πάροδο έξι (6) µηνών από την εποµένη της σύναψης της σύµβασης.
3. Η διαδικασία προσφυγής της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζεται, σε περίπτωση σύναψης συµφωνίας πλαίσιο
και εφαρµογής δυναµικού συστήµατος αγορών, όταν παραβιάζονται οι υποχρεώσεις που προκύπτουν είτε από
τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 2, την περίπτωση α΄
της παρ. 4, τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 33 και
την παρ. 5 του άρθρου 39 είτε από τις περιπτώσεις α΄ και
β΄ της παρ. 2, την περίπτωση α΄ της παρ. 4, τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 270 και την παρ. 2 του άρθρου 273, κατά περίπτωση, αν η αναθέτουσα αρχή έχει
αποστείλει την απόφαση ανάθεσης µαζί µε συνοπτική
έκθεση των λόγων της παρ. 2 του άρθρου 70 ή της παρ.
2 του άρθρου 300, αντίστοιχα, στους ενδιαφερόµενους
προσφέροντες, αναφέροντας τις προθεσµίες αναστολής

σύναψης της σύµβασης και εφαρµόσει δεκαήµερη τουλάχιστον προθεσµία αναστολής της σύναψης, από την εποµένη της αποδεδειγµένης παραλαβής της απόφασης
από τους ενδιαφερόµενους προσφέροντες.
4. Η κατάθεση της προσφυγής του παρόντος άρθρου
αναστέλλει την εκτέλεση της σύµβασης έως την έκδοση
απόφασης ΑΕΠΠ, εκτός εάν γίνει δεκτό αίτηµα προσωρινής προστασίας της αναθέτουσας αρχής που ασκείται
κατ’ ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 366.
Άρθρο 370
Δυνατότητα µη κήρυξης ακυρότητας της σύµβασης.
Επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος Εναλλακτικές κυρώσεις
1. Η ΑΕΠΠ µπορεί να µην κηρύξει την ακυρότητα σύµβασης η οποία έχει ανατεθεί παράνοµα για τους λόγους
που αναφέρονται στο άρθρο 368, εάν διαπιστώσει ότι επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος επιβάλλουν τη
διατήρηση των αποτελεσµάτων της σύµβασης.
2. Οικονοµικά συµφέροντα τα οποία συνδέονται άµεσα µε τη σύµβαση δεν συνιστούν επιτακτικό λόγο δηµοσίου συµφέροντος. Τέτοια συµφέροντα είναι µεταξύ άλλων, τα έξοδα λόγω καθυστέρησης στην εκτέλεση της
σύµβασης, τα έξοδα λόγω της κίνησης νέας διαγωνιστικής διαδικασίας, τα έξοδα λόγω αλλαγής του οικονοµικού φορέα ο οποίος εκτελεί τη σύµβαση και τα έξοδα
των νοµικών υποχρεώσεων λόγω της κήρυξης της σύµβασης ως ανενεργού. Η ύπαρξη οικονοµικών συµφερόντων για τη διατήρηση των αποτελεσµάτων µιας σύµβασης θεωρείται ως επιτακτικός λόγος εφόσον σε εξαιρετικές περιστάσεις η ακυρότητα θα οδηγούσε σε δυσανάλογες συνέπειες.
3. Αν η ΑΕΠΠ αποφασίσει, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 να µην κηρύξει την ακυρότητα σύµβασης η οποία
συνάφθηκε παράνοµα για τους λόγους που αναφέρονται
στο άρθρο 368, επιβάλλει πρόστιµο στην αναθέτουσα
αρχή, το ύψος του οποίου καθορίζεται στη σχετική απόφαση. Η ΑΕΠΠ έχει διακριτική ευχέρεια να καθορίσει το
ύψος του προστίµου λαµβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συµπεριφορά της αναθέτουσας
αρχής και τη διάρκεια της σύµβασης. Το ύψος του προστίµου δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% της αξίας της
σύµβασης, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Με ειδική απόφαση της ΑΕΠΠ, το πρόστιµο περιέρχεται στον
αιτούντα.
Άρθρο 371
Συνέπειες κήρυξης ακυρότητας της σύµβασης
1. Αν η ΑΕΠΠ κηρύξει σύµβαση άκυρη, σύµφωνα µε το
άρθρο 368, η ακυρότητα έχει αναδροµική ισχύ µε την επιφύλαξη εφαρµογής της παρ. 2. Οι αξιώσεις των µερών
διέπονται από τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισµού και οι σχετικές διαφορές εκδικάζονται από το αρµόδιο δικαστήριο, σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις. Αν
ο ανάδοχος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την ακυρότητα της σύµβασης, δεν γεννάται έναντι της Διοίκησης αξίωσή του, κατά τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισµού ή η εν λόγω αξίωσή του ικανοποιείται µόνο εν µέρει.
2. Η ΑΕΠΠ εκτιµώντας το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, τη σοβαρότητα της παράβασης και τη συµπεριφορά της αναθέτουσας αρχής, µπορεί να κηρύξει την α-
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κυρότητα µόνο του ανεκτέλεστου τµήµατος της σύµβασης. Στην περίπτωση αυτή, η ΑΕΠΠ, λαµβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συµπεριφορά της
αναθέτουσας αρχής και τη διάρκεια της σύµβασης επιβάλλει πρόστιµο στην αναθέτουσα αρχή, το ύψος του οποίου καθορίζεται στη σχετική απόφαση και δεν µπορεί
να υπερβαίνει το 10% της αξίας της σύµβασης, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Με ειδική απόφαση της ΑΕΠΠ, το πρόστιµο περιέρχεται στον αιτούντα.
ΤΙΤΛΟΣ 3
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 372
Δικαστική προστασία στο πεδίο που προηγείται
της σύναψης της σύµβασης
1. Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει
την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ
και την ακύρωσή της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
της έδρας της αναθέτουσας αρχής, µε τριµελή σύνθεση,
το οποίο αποφαίνεται αµετακλήτως. Δικαίωµα άσκησης
των ίδιων ενδίκων βοηθηµάτων έχει και η αναθέτουσα
αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήµατα της αίτησης αναστολής και
της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συµπροσβαλλόµενες µε την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς
προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της
αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. Με
την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόµου, για
την εκδίκαση των διαφορών αυτών εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
2. Αιτήσεις αναστολής του νόµου αυτού εκδικάζονται
από τον Πρόεδρο Εφετών του οικείου Διοικητικού Εφετείου ή από τον Εφέτη που αυτός ορίζει. Σε περίπτωση ιδιαίτερης σπουδαιότητας της υπόθεσης, ο ανωτέρω
Πρόεδρος ή Εφέτης µπορεί να εισάγουν την αίτηση σε
τριµελές συµβούλιο του δικαστηρίου, στο οποίο προεδρεύει ο Πρόεδρος Εφετών και µετέχει ο Εφέτης Εισηγητής.
3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των δύο προηγούµενων παραγράφων, διαφορές οι οποίες προκύπτουν κατά την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης έργων ή υπηρεσιών, δηµόσιων συµβάσεων οι οποίες υλοποιούνται ως
Συµπράξεις Δηµόσιου-Ιδιωτικού Τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), σύµφωνα µε το ν. 3389/2005 (Α΄ 232), δηµόσιων συµβάσεων
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας
2014/25/ΕΕ, εκδικάζονται από το Συµβούλιο της Επικρατείας. Οµοίως, διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την
ανάθεση δηµόσιων συµβάσεων που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ µε προϋπολογισµό
µεγαλύτερο των δεκαπέντε εκατοµµυρίων (15.000.000)
ευρώ, περιλαµβανοµένου του ΦΠΑ, εκδικάζονται από το
Συµβούλιο της Επικρατείας.
4. Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούµενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής.
Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται
παράβολο το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό

0,1% της προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαµβανοµένου
του Φ.Π.Α., το οποίο δεν µπορεί να είναι κατώτερο των
πεντακοσίων (500) ευρώ και ανώτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το 1/2 του ποσού του παραβόλου καταβάλλεται κατά την κατάθεση της αιτήσεως και αν η αίτηση απορριφθεί ο αιτών καταδικάζεται στην καταβολή
του υπολοίπου 1/2 µε την απόφαση του δικαστηρίου.
Για την είσπραξη του παραβόλου εκδίδεται αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες, υπέρ του Ταµείου Χρηµατοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) και υπέρ του Δηµοσίου,
σε ποσοστό 60% και 40% του συνολικού ύψους αντιστοίχως, το οποίο καταµερίζεται σε δύο αντίστοιχα
Κ.Α.Ε.. Σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της αιτήσεως αναστολής το δικαστήριο διατάσσει την απόδοσή του στον αιτούντα. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται το άρθρο 36 του π.δ. 18/1989.
Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσµία άσκησης της αίτησης ακύρωσης διακόπτεται και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης.
Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την αναστολή της
εκτέλεσης της προσβαλλόµενης πράξης, οφείλει µέσα
σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η ισχύς της αναστολής. Η
δικάσιµος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν
πρέπει να απέχει πέραν του τριµήνου από την κατάθεση
του δικογράφου.
5. Εάν η αίτηση αναστολής γίνει δεκτή, το όργανο το
οποίο εξέδωσε την πράξη της οποίας η εκτέλεση αναστέλλεται µε την απόφαση µπορεί να συµµορφωθεί προς
το διατακτικό ή και το εν γένει περιεχόµενο της απόφασης και να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει κατάλληλα την
πράξη που προκάλεσε τη διαφορά. Στην περίπτωση αυτή, για το κύριο ένδικο βοήθηµα που ασκήθηκε, εφαρµόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ.
18/1989.
6. Αν ο ενδιαφερόµενος δεν άσκησε ή άσκησε ανεπιτυχώς την αίτηση αναστολής και η σύµβαση υπογράφηκε και ολοκληρώθηκε η εκτέλεσή της πριν από τη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης, εφαρµόζεται αναλόγως η
παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.
7. Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας αρχής µετά τη σύναψη της σχετικής σύµβασης, η τελευταία δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της
σύµβασης µε απόφαση της ΑΕΠΠ ή µε απόφαση επί αίτησης αναστολής ή µε προσωρινή διαταγή. Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόµενος δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο
373.
Άρθρο 373
Αξίωση αποζηµίωσης
1. Ο ενδιαφερόµενος, ο οποίος αποκλείσθηκε από τη
συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή από τη
σύναψη αυτής, κατά παράβαση κανόνα του δικαίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του εσωτερικού δικαίου, δικαιούται να αξιώσει από την αναθέτουσα αρχή αποζηµίωση,
κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 197
και 198 Α.Κ.. Αν ο ενδιαφερόµενος αποδείξει ότι θα του
ανετίθετο η σύµβαση, αν δεν είχε εµφιλοχωρήσει η παράβαση, τότε δικαιούται αποζηµίωση κατά τις γενικές
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διατάξεις. Κάθε διάταξη που αποκλείει ή περιορίζει την
αξίωση αυτή δεν εφαρµόζεται.
2. Για την επιδίκαση της αποζηµίωσης απαιτείται η
προηγούµενη ακύρωση της παράνοµης πράξης ή παράλειψης από την ΑΕΠΠ ή το αρµόδιο, σύµφωνα µε το
προηγούµενο άρθρο, δικαστήριο. Η προϋπόθεση αυτή
δεν απαιτείται στην περίπτωση του άρθρου 370, της παρ.
2 του άρθρου 371 και της παρ. 7 του άρθρου 372 ή όταν,
εν γένει, δεν καθίσταται εφικτή η δικαστική κήρυξη της
ακυρότητας για λόγους µη συνδεόµενους µε παραλείψεις του ενδιαφεροµένου.

ζουν στο αρµόδιο Υπουργείο τα απαιτούµενα για την ενηµέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στοιχεία, τα οποία καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεννόηση µε τη Συµβουλευτική Επιτροπή για τις συµβάσεις του Δηµοσίου.
6. Ως αρµόδιο Υπουργείο, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, νοείται το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων για τις συµβάσεις δηµόσιων έργων, και
το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τις συµβάσεις κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών.

ΤΙΤΛΟΣ 4
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΒΙΒΛΙΟ V
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 374
Συνεργασία των ελληνικών αρχών
µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
1. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρώντας ότι έχει
διαπραχθεί σοβαρή παράβαση των διατάξεων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες ρυθµίζουν τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων του νόµου αυτού, ζητεί την
άρση αυτής, η υπηρεσία του αρµόδιου Υπουργείου που
παρέλαβε τη γνωστοποίηση διαβιβάζει µέσα σε είκοσι
µία (21) ηµέρες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα ακόλουθα
στοιχεία:
α) βεβαίωση ότι η παράβαση διορθώθηκε ή
β) αιτιολογηµένη απάντηση µε την οποία εξηγεί για
ποιο λόγο δεν έγινε καµιά διορθωτική ενέργεια ή
γ) γνωστοποίηση ότι η διαδικασία σύναψης της υπόψη
σύµβασης έχει ανασταλεί είτε µε πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής είτε ύστερα από προσφυγή ενώπιον της
ΑΕΠΠ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 364 είτε µε
απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας επί αίτησης
αναστολής, σύµφωνα µε το άρθρο 372.
2. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται µέσα σε δέκα (10)
ηµέρες από τότε που θα της ζητηθεί από την υπηρεσία
του Υπουργείου που είναι αρµόδια να παράσχει τις πληροφορίες της προηγούµενης παραγράφου να αποστείλει
σε αυτή κάθε σχετικό µε την πιθανολογούµενη παράβαση στοιχείο.
3. Αν, σύµφωνα µε την παρ. 1β γνωστοποιηθεί στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν έγινε καµία διορθωτική ενέργεια λόγω εκκρεµούς δικαστικής προσφυγής, η υπηρεσία του αρµόδιου Υπουργείου ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το αποτέλεσµα της δίκης, όταν αυτό
γίνει γνωστό.
4. Αν, σύµφωνα µε την παρ. 1γ γνωστοποιηθεί ότι έχει
χορηγηθεί αναστολή, η υπηρεσία του αρµόδιου Υπουργείου γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ανάκληση της αναστολής ή την έναρξη νέας διαδικασίας σύναψης σύµβασης που συνδέεται στο σύνολό της ή κατά
ένα µέρος µε την προηγούµενη διαδικασία. Η νέα αυτή
γνωστοποίηση πρέπει να βεβαιώνει ότι η πιθανολογούµενη παράβαση έχει διορθωθεί ή να περιέχει αιτιολογηµένη απάντηση και να εξηγεί για ποιο λόγο δεν έγινε καµία διορθωτική ενέργεια.
5. Οι υπηρεσίες των αρµόδιων Υπουργείων διαβιβάζουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η Μαΐου κάθε έτους πληροφοριακά στοιχεία σχετικά µε τα ένδικα βοηθήµατα παροχής δικαστικής προστασίας κατά τον παρόντα νόµο. Οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να διαβιβά-

Άρθρο 375
Τροποποιούµενες διατάξεις
1. Στο άρθρο 50 του ν. 4339/2015 (Α΄ 133), η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η οικονοµική διαχείριση γίνεται, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο και τον Κανονισµό Οικονοµικής Διαχείρισης
του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..»
2. Στο άρθρο 130 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά για τις συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών
που αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και του
ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων ή/και
ταµείων, το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ. Τα ανωτέρω ποσά µπορούν να τροποποιούνται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.»
3. Η παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4173/2013 (Α 169), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 11 του ν. 4324/2015
(Α΄ 44), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι όροι και οι διαδικασίες προµήθειας προγράµµατος, αγορών ακινήτων, µισθώσεων ακινήτων, εκµισθώσεων και κάθε άλλου ενοχικού ή εµπράγµατου δικαιώµατος
επί ακινήτων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καθορίζονται µε κανονισµούς, που καταρτίζονται από τον Διευθύνοντα Σύµβουλο και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συµβούλιο.»
4. Στο άρθρο 5 του ν. 4155/2013 (Α΄ 120) η φράση το
«Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της Διεύθυνσης
Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών
Προµηθειών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου» αντικαθίσταται από τη φράση «Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή».
5. Τα άρθρα 8 και 26 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24), αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 8
Κανονισµός Οικονοµικής Διαχείρισης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών, που εκδίδεται κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συµβουλίου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, που δίδεται εντός
τριάντα ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος
και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται ο Κανονισµός Οικονοµικής Διαχείρισης. Με
τον κανονισµό αυτόν ρυθµίζονται ιδίως οι όροι και οι διαδικασίες αγοράς ακινήτων, παραχώρησης χρήσης ακινήτων, µισθώσεων ακινήτων, εκµισθώσεων και γενικά µετα-
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βίβασης ή απόκτησης κάθε άλλου ενοχικού η εµπράγµατου δικαιώµατος, πλην των πωλήσεων ανταλλαγών και
ανταλλαγών ακινήτων πραγµάτων.»
«Άρθρο 26
Κανονισµός Οικονοµικής Διαχείρισης Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του
διοικητικού συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο
Κανονισµός Οικονοµικής Διαχείρισης µε τον οποίο ρυθµίζονται ιδίως οι όροι και οι διαδικασίες αγοράς ακινήτων, παραχωρήσεων χρήσης ακινήτων, µισθώσεων ακινήτων, εκµισθώσεων και γενικά µεταβίβασης ή απόκτησης κάθε άλλου ενοχικού ή εµπράγµατου δικαιώµατος.»
6. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.
4019/2011 (Α΄ 216) προστίθεται µετά το σηµείο θθ΄, σηµείο ιι΄ ως εξής:
«ιι) Έναν (1) εκπρόσωπο της Αρχής µε τον αναπληρωτή του, χωρίς δικαίωµα ψήφου».
7. Το έβδοµο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.
4013/2011 (Α΄ 204) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συµβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόµο,
ύψους µεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης
χρηµατοδότησης, οι οποίες συνάπτονται µετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επι της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης».
8. Στο τέλος των περιπτώσεων 6α, 14, 15 και 16 της
παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112), προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης εξαιρούνται τα έγγραφα και στοιχεία δηµόσιων συµβάσεων
που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµόσιων Συµβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
άρθρου 11 του ν. 4013/2011. Τα στοιχεία αυτά αντλούνται αυτόµατα από το ΚΗΜΔΗΣ».
9. Στο άρθρο 3 του ν. 3861/2010, προστίθεται νέα παρ.
6 ως εξής:
«6. Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης εξαιρούνται τα έγγραφα και στοιχεία δηµόσιων συµβάσεων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµόσιων Συµβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
άρθρου 11 του ν.4013/2011. Τα στοιχεία αυτά αντλούνται αυτόµατα από το ΚΗΜΔΗΣ».
10. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 8 του
ν. 3310/2005 (Α 30), αντικαθίσταται ως εξής:
«Η κήρυξη του απαραδέκτου γίνεται από την αναθέτουσα αρχή κατά το στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου».
11. Το άρθρο 24 του ν. 3016/2002 (Α 110), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 24
Εκµισθώσεις
Με κανονισµούς που καταρτίζονται από το Διοικητικό
Συµβούλιο της εταιρίας και εγκρίνονται από τη Γενική
Συνέλευση και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες αγο-

ρών ακινήτων, µισθώσεων ακινήτων εκµισθώσεων και
γενικά παραχώρησης χρήσης ακινήτων και κάθε άλλου
ενοχικού ή εµπράγµατου δικαιώµατος, πλην των πωλήσεων ακινήτων πραγµάτων κατά παρέκκλιση από κάθε
διάταξη νόµου ή κανονιστικής πράξης.»
12. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν. 2636/1998
(Α΄ 198), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 20
Εκµισθώσεις και αγοραπωλησίες
1. Με κανονισµούς που καταρτίζονται από το διοικητικό συµβούλιο της εταιρίας και εγκρίνονται µε απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι
διαδικασίες αγορών ακινήτων, ανταλλαγών και πωλήσεων κινητών και ακινήτων πραγµάτων και µισθώσεων ακινήτων, εκµισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης
και κάθε άλλου ενοχικού ή εµπράγµατου δικαιώµατος σε
περιουσιακά στοιχεία του Ε.Ο.Τ. και της εταιρίας.».
13. Η υποπερίπτωση iii, της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2
του άρθρου 10 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) αντικαθίσταται
ως εξής:
«iii. Κανονισµός οικονοµικής διαχείρισης, ελέγχου και
λοιπών θεµάτων διοικητικής µέριµνας.»
14. Η περίπτωση α΄ της παρ. 4, του άρθρου 7 του ν.
2244/1994 (Α 168), αντικαθίσται ως εξής:
«4. α) Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε
πρόταση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ρυθµίζονται θέµατα, όροι και διαδικασίες αναφορικά:
αα) µε την εφαρµογή και τη διαχείριση προγραµµάτων
του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ή τµηµάτων τους,
ββ) µε τη χρηµατοδότηση έργων, µελέτων και υπηρεσιών που προβλέπονται στα ανωτέρω προγράµµατα ή
τµήµατά τους ή απαιτούνται για την υποστήριξή τους και
γγ) µε την ένταξη έργων του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα στα ανωτέρω προγράµµατα ή τµήµατά τους
και τη χρηµατοδότησή τους.»
15. Η παρ. 6 του άρθρου 94 του ν. 2127/1993 (Α΄ 48) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με κανονισµό οικονοµικής διαχείρισης που καταρτίζεται από το Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.Γ., εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Γεωργίας και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τρόπος οικονοµικής διαχείρισης του ΕΛ.Ο.Γ., το
λογιστικό του σύστηµα και οι δαπάνες και ο έλεγχός
τους.»
16. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 21 του ν. 1845/
1989 (Α΄ 102) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 21
Κανονισµός κατάστασης προσωπικού – Κανονισµός
οικονοµικής διαχείρισης
1. Μέσα σε ένα έτος από την έναρξη ισχύος του νόµου
αυτού το Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. καταρτίζει τους κανονισµούς κατάστασης προσωπικού και οικονοµικής διαχείρισης του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και τους υποβάλλει στον Υπουργό
Γεωργίας για έγκριση και δηµοσίευση στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. […]
3. Με τον κανονισµό οικονοµικής διαχείρισης καθορίζονται ο τρόπος οικονοµικής διαχείρισης του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
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το λογιστικό του σύστηµα, οι δαπάνες και ο έλεγχός
τους.»
17. Η παρ. 3 του άρθρου 74 και η παρ. 5 του άρθρου 76
του π. δ. 30/1996 (Α΄ 21), αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 74
(Άρθρο 21 παρ. 2, 3 και 4 του ν. 2218/94)
Ιδρύµατα – Λοιπά νοµικά πρόσωπα
3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Εσωτερικών, ρυθµίζονται τα σχετικά µε τη
φύση των ιδρυµάτων και των λοιπών νοµικών προσώπων
δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που µπορούν να συνιστώνται από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, το σκοπό, τη διοίκηση, την εκλογή
και τον ορισµό των οργάνων, τις αρµοδιότητες αυτών και
τη λειτουργία τους, τους πόρους, την περιουσία, την οργάνωση και την εποπτεία, το προσωπικό, την οικονοµική
διοίκηση και τη διαχείριση, τους κανονισµούς, τις δωρεές και τις σχέσεις των δωρητών µε το ίδρυµα, τις κληροδοσίες, τις κληρονοµίες, την κατάργηση αυτών, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»
«Άρθρο 76
(Άρθρο 21 παρ. 7, 8, 9, 10, 11 και 17 του ν. 2218/1994)
Αµιγείς Νοµαρχιακές Επιχειρήσεις
5. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Εσωτερικών, ρυθµίζονται τα σχετικά µε τη
διοίκηση των αµιγών νοµαρχιακών ή διανοµαρχιακών επιχειρήσεων των Νοµαρχιακών Αυτοδιοίκησεων, τα όργανα των επιχειρήσεων αυτών, τις αρµοδιότητες και τη
λειτουργία τους, την εκλογή και τον ορισµό αυτών, την
οικονοµική διοίκηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο αυτής, την ταµιακή υπηρεσία, τις αποσβέσεις, την οργάνωση και την εποπτεία, τους κανονισµούς, το προσωπικό,
τη διάθεση των εσόδων, τη λύση και εκκαθάριση αυτών,
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. Οι διατάξεις του
π.δ. 520/1988 (Α΄236) εφαρµόζονται αναλόγως και στις
αµιγείς επιχειρήσεις των Ν.Α.».
18. Το άρθρο 1 της κοινής απόφασης 191038/2003
(Β΄1088) των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Αντικείµενο του Κανονισµού
Ο Κανονισµός καθορίζει τον τρόπο κατά τον οποίο:
α) πραγµατοποιείται η είσπραξη και η οικονοµική διαχείριση των πόρων του ΕΚΕΠ,
β) εκτελούνται οι κάθε φύσης δαπάνες του ΕΚΕΠ».
19. Η παράγραφος 1 του άρθρου 41 της κοινής απόφασης 58192/2000 (Β 61) των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 41
Μισθώσεις - Εκµισθώσεις ακινήτων
1. Οι µισθώσεις ή εκµισθώσεις ακινήτων για τις ανάγκες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., γίνονται µε απόφαση του Δ.Σ.
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., µετά από διαγωνισµό, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Κανονισµού αυτού, ως προς τη διαδικα-

σία προκήρυξης, δηµοσίευσης, παραλαβή προσφορών,
κρίση και ανάθεση, σύµβαση κ.λπ.».
20. Η παράγραφος 1 του άρθρου 41 της κοινής απόφασης 31/1999 (Β 2302) του Υπουργού Γεωργίας και Υφυπουργού Ανάπτυξης, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 41
Μισθωσεις ακινήτων
1. Οι µισθώσεις ακινήτων για τις ανάγκες του ΕΛ.ΓΑ.,
γίνονται µε απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.ΓΑ., µετά από διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού αυτού, ως προς τη διαδικασία προκήρυξης, δηµοσίευσης,
παραλαβή προσφορών, κρίση και ανάθεση, σύµβαση
κ.λπ.».
21. Η παράγραφος 1 του άρθρου 39 της απόφασης
16151/1994 (Β΄ 511) του Υπουργού Γεωργίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 39
Μισθώσεις – Εκµισθώσεις ακινήτων
1. Οι µισθώσεις ή εκµισθώσεις ακινήτων για τις ανάγκες του ΕΛ.ΓΑ. γίνονται µε απόφαση του Δ.Σ. του
ΕΛ.Γ.Α. µετά από διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του κανονισµού αυτού, ως προς τη διαδικασία προκήρυξης, δηµοσίευσης, παραλαβή προσφορών, κρίση και ανάθεση, σύµβαση κ.λπ.».
22. Η παράγραφος 1του άρθρου 39 της κοινής απόφασης 49/1994 ( Β΄ 19) των Υπουργών Οικονοµικών και Γεωργίας, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 39
Μισθώσεις – Εκµισθώσεις ακινήτων
1. Οι µισθώσεις ή εκµισθώσεις ακινήτων για τις ανάγκες του ΕΛ.Ο.Γ., γίνονται µε απόφαση του Δ.Σ. του
ΕΛ.Ο.Γ. µετά από διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του κανονισµού αυτού, ως προς τη διαδικασία προκήρυξης, δηµοσίευσης, παραλαβή προσφορών, κρίση και ανάθεση, σύµβαση κ.λπ..»
23. Η παράγραφος 1 του άρθρου 39 της απόφασης
18259/1990 (Β΄ 419) του Υπουργού Γεωργίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 39
Μισθώσεις – Εκµισθώσεις ακινήτων
1. Οι εκµισθώσεις κινητών για τις ανάγκες του
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. γίνονται µε απόφαση του Δ.Σ του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
µετά από διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού αυτού, ως προς τη διαδικασία προκήρυξης, δηµοσίευσης, παραλαβή προσφορών, κρίση και ανάθεση,
σύµβαση κ.λπ..
Άρθρο 376
Μεταβατικές διατάξεις
(άρθρα 90 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και
106 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται σε
όλες τις δηµόσιες συµβάσεις, καθώς και σε όλους τους
διαγωνισµούς µελετών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Βιβλίου Ι (άρθρα 3 έως 221), καθώς και σε ό-
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λες τις συµβάσεις και τους διαγωνισµούς µελετών που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα
222 έως 338), και η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των
οποίων, σύµφωνα µε τα άρθρα 61, 120 και 290 αντίστοιχα, λαµβάνει χώρα µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
2. Διαδικασίες σύναψης συµβάσεων της παραγράφου
1, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται,
σύµφωνα µε το καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο έναρξής τους, µε την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου
379. Κατ’ εξαίρεση, η υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 38 ισχύει από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά την παράγραφο 1
του άρθρου 379, και για τις συµβάσεις των οποίων η διαδικασία ανάθεσης έχει εκκινήσει πριν από την έναρξη ισχύος αυτού. Συµβάσεις της παρ. 1, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, εκτελούνται, σύµφωνα µε το καθεστώς που ίσχυε
κατά το χρόνο της σύναψής τους. Κατ’ εξαίρεση, η υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 38, ισχύει από την έναρξη ισχύος του παρόντος κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 379 και για
τις συµβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη
ισχύος αυτού.
3. Η Επιτροπή Προµηθειών και οι Μόνιµες Επιτροπές
Εµπειρογνωµόνων της παρ. 6 του άρθρου 6 του
ν. 2286/1995, καθώς και οι Επιτροπές του άρθρου 3 του
αυτού νόµου εξακολουθούν να λειτουργούν κατά τα οριζόµενα στην απόφαση σύστασής τους για τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων οι οποίες έχουν ξεκινήσει
πριν από την ηµεροµηνία έναρξης του παρόντος νόµου
και για τις συµβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από την
ηµεροµηνία έναρξης του παρόντος νόµου κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
4. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 εξακολουθεί να ισχύει η δηµοσίευση των προκηρύξεων στο Τεύχος Διακηρύξεων Δηµοσίων Συµβάσεων
της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως.
5. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 ως χρόνος έναρξης διαδικασίας σύναψης σύµβασης των παράγραφων 1 και 2 του άρθρου 120 νοείται
η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.
6. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 5 του άρθρου 41, η απόφαση της παραγράφου 4 εκδίδεται χωρίς
τη γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου της παραγράφου 5.
7. Η επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 41 ασκεί
και την προβλεπόµενη στο άρθρο 39 του π.δ. 118/2007
γνωµοδοτική αρµοδιότητα της Επιτροπής Πολιτικής
Προγραµµατισµού Προµηθειών του άρθρου 6 του ν.
2286/1995 για τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν από την ηµεροµηνία έναρξης
του παρόντος νόµου και για τις συµβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από την ηµεροµηνία έναρξης του παρόντος
νόµου κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
8. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 184 εφαρµόζονται και σε συµβάσεις εκπόνησης µελετών που
συνάφθηκαν, σύµφωνα µε το ν. 3316/2005 (Α΄ 42), πριν
από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόµου.

9. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 186
µπορεί να εφαρµόζονται και σε συµβάσεις εκπόνησης
µελετών ή παροχής τεχνικών υπηρεσιών που συνάφθηκαν, σύµφωνα µε το ν. 3316/2005.
10. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης
η΄ της παρ. 8 του άρθρου 221, στην οποία προσδιορίζεται και ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του Μητρώου, οι
επιτροπές διαγωνισµών στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών
και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, συγκροτούνται από τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας
αρχής, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα της υποπερίπτ.
(αα) της περίπτ. (β) της παραγράφου 8 του άρθρου 221,
κατά τις κείµενες διατάξεις. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, δεν ανατίθενται συµβάσεις δηµόσιων
έργων της παραγράφου 1 του άρθρου 50.
11. Μέχρι την έναρξη ισχύος, που προβλέπεται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 379, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς µπορούν να επιλέξουν για κάθε επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών, µεταξύ των ακόλουθων µέσων επικοινωνίας:
α) ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα µε το άρθρο 22,
β) ταχυδροµείο ή άλλο κατάλληλο µέσο,
γ) φαξ ή
δ) συνδυασµό των ανωτέρω µέσων.
12. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 7 και 8 του
άρθρου 379, η προβλεπόµενη διαδικασία ένστασης της
περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 98, των υποπεριπτώσεων αα΄ της περίπτωσης β΄, της υπουποπερίπτωσης βββ΄ της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης β΄καθώς και της περίπτωσης γ΄της παραγράφου 1 του άρθρου 99 και της παραγράφου 4 του άρθρου 100 εφαρµόζεται σε όλες τις συµβάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 1 κάτω των ορίων.
13. Μέχρι την έκδοση νέων προτύπων εγγράφων συµβάσεων έργων και µελετών της παραγράφου 5 του άρθρου 53, εξακολουθούν να εφαρµόζονται τα ήδη ισχύοντα.
Άρθρο 377
Καταργούµενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται οι διατάξεις:
(1) της περίπτωση α΄ της παρ. 7 του άρθρου 24 του
ν. 4386/2016 (Α΄ 83),
(2) του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 97 του
ν. 4368/2016 (Α΄ 21),
(3) της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4356/2015 (Α΄181),
(4) της παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 4339/2015 (Α΄133),
(5) της παρ. 10 του άρθρου 28, της παρ. 6 του άρθρου
48 και της παρ. 5 του άρθρου 70 του ν. 4314/2014
(Α΄265),
(6) του άρθρου 47 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155),
(7) των παράγραφων 1 έως 5 του άρθρου 132 και των
άρθρων 133 και 134 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143),
(8) της παρ. 3 του άρθρου 17 ν. 4262/2014 (Α΄114),
(9) του άρθρου 62 του ν. 4257/2014 (Α΄ 93),
(10) της παρ. 2 του άρθρου 124 του ν. 4249/2014
(Α΄73),
(11) της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του
ν. 4233/2014 (Α΄ 22),
(12) του άρθρου 109 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216),
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(13) των άρθρων 1 έως 4 και 6 έως 9 του ν. 4155/2013
(Α΄ 120),
(14) της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Δ.3 της
παρ. Δ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107),
(15) της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4146/2013
(Α΄90),
(16) του εδαφίου δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 29 του
ν. 4111/2013 (Α΄ 18),
(17) της παρ. 3 του άρθρου 239 του ν. 4072/2012
(Α΄86),
(18) της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85),
(19) της περίπτωση λζ΄ του άρθρου 12 του
ν. 4070/2012 (Α΄ 82),
(20) της παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 4049/2012 (Α΄35),
(21) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α΄204),
(22) του τρίτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 24 του
ν. 4002/2011 (Α΄ 180),
(23) του άρθρου 150 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179),
(24) των παραγράφων 6 έως 8 και 10 του άρθρου 1 του
ν. 3918/2011 (Α΄ 31),
(25) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και της παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 3894/2010
(Α΄ 204),
(26) της παρ. 5 του άρθρου 10 και της παραγράφου 1
του άρθρου 30 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182),
(27) του ν. 3886/2010 (Α΄ 173) µε την επιφύλαξη της
παρ. 11 του άρθρου 379.
(28) της παρ. 11 του άρθρου 27 του ν. 3867/2010
(Α΄128)
(29) της περίπτωσης β΄ της παρ. VII του άρθρου 172,
της παρ. 8 του άρθρου 194 και της παρ. 5 του άρθρου
196 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87),
(30) της περίπτωσης α΄, της παρ. 1, του άρθρου έβδοµου του ν. 3839/2010 (Α΄ 51),
(31) του ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραµένουν σε ισχύ µέχρι την έκδοση
του προεδρικού διατάγµατος του άρθρου 83. Ειδικά η υποχρέωση δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης σε
δύο ηµερήσιες εφηµερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο
15 του ως άνω νόµου, καταργείται µε την επιφύλαξη της
παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στον περιφερειακό και
τοπικό τύπο, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται µε την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379,
(32) της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3653/2008 (Α΄ 49),
(33) των παραγράφων 1, 2, 13, 14 και 15 του άρθρου
25 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267),
(34) των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου έβδοµου του
ν. 3607/2007 (Α΄ 45),
(35) της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 1, της
παραγράφου 1 σηµείο Α΄ και της παραγράφου 1 σηµείο
Β΄ του άρθρου 3, της παρ. 3 του άρθρου 4 του
ν. 3548/2007 (Α΄ 68), µε την επιφύλαξη της παραγράφου
12 του άρθρου 379,
(36) των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 6 του ν. 3489/2006 (Α΄ 205),
(37) της περίπτωσης ιθ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5, της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 (τεύχος ΔΔΣ), της παραγράφου 10 του άρθρου 7,
της παραγράφου 5 και του εδαφίου δ΄ της παρ. 10 του
άρθρου 9 του ν. 3469/2006 (Α΄ 131), µε την επιφύλαξη
της παραγράφου 4 του άρθρου 376.
(38) των παραγράφων 1-3, του πρώτου εδαφίου της

παρ. 9, της παρ. 10 του άρθρου 209 της παρ. 5 του άρθρου 223, του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου
257, της παρ. 7 του άρθρου 265, της παραγράφου 1 του
άρθρου 268 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114),
(39) της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3444/2006 (Α΄ 46),
(40) του ν. 3316/2005 (Α΄ 42), πλην των άρθρων 2Α,
της παραγράφου 2 του άρθρου 11 και πλην των άρθρων
39 και 40 τα οποία παραµένουν σε ισχύ µέχρι την έκδοση
του προεδρικού διατάγµατος του άρθρου 83. Ειδικά η υποχρέωση δηµοσίευσης περίληψης της προκήρυξης σε
µία ηµερήσια εφηµερίδα της πρωτευούσης µε πανελλήνια κυκλοφορία, που προβλέπεται στο άρθρο 12 του ως
άνω νόµου, καταργείται µε την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δηµοσίευσης περίληψης της προκήρυξης σε µία ηµερήσια εφηµερίδα της πρωτεύουσας του νοµού, στον οποίο πρόκειται
να κατασκευαστεί το έργο,το οποίο αφορά η µελέτη ή η
υπηρεσία ή της έδρας της Περιφέρειας, αν στην έδρα
του νόµου δεν εκδίδεται ηµερήσια εφηµερίδα ή αν το έργο θα εκτελεστεί σε περισσότερους νοµούς, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται µε την επιφύλαξη
της παραγράφου 12 του άρθρου 379,
(41) της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3139/2003 (Α΄100),
(42) του άρθρου 5Α του ν. 3049/2002 (Α΄ 212),
(43) της παρ. 33 του άρθρου 19 του ν 2947/2001
(Α΄228),
(44) της παρ. 10 του άρθρου 18 του ν. 2937/2001
(Α΄169),
(45) της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2919/2001 (Α΄128),
(46) της παρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 2898/2001 (Α΄71),
(47) του εδαφίου β΄, της υποπαραγράφου 2, της παρ.
10 του άρθρου 24 του ν. 2860/2000 (Α΄ 251),
(48) της παρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 2744/1999
(Α΄222),
(49) του άρθρου 55 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121),
(50) της υποπερίπτωσης iv, της περίπτωσης γ΄, της
παρ. 2, του άρθρου 10 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188),
(51) των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 13 του
ν. 2503/1997 (Α 107)
(52) των εδαφίων α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 7
του ν. 2364/1995 (Α΄ 252),
(53) του ν. 2286/1995 (Α΄ 19), πλην των παραγράφων 1
έως 11 του άρθρου 2 του ν. 2286/1995, οι οποίες παραµένουν σε ισχύ για τις συµβάσεις που έχουν ενταχθεί
στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (ΕΠΠ) έτους 2014
και προηγούµενων ετών, καθώς και κάθε άλλης διάταξης
που απαιτείται για την εκτέλεση του ΕΠΠ 2014 και προηγούµενων ετών, τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί, καθώς και του άρθρου 3 για τις συµβάσεις προµηθειών που
έχουν επιλεγεί ως σηµαντικής οικονοµικής και τεχνολογικής αξίας µε κ.υ.α. και για τις οποίες έχει συγκροτηθεί
η Επιτροπή της παραγράφου 1 πριν την έναρξη ισχύος
του παρόντος,
(54) της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (Α΄138),
(55) της παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 2081/1992 (Α΄154),
(56) της δεύτερης περιόδου της παρ. 2 και της παρ. 5
του άρθρου 11 του ν. 1797/1988 (Α΄ 164),
(57) της παρ. 2 του άρθρου 3 του άρθρου τέταρτου του
ν. 1398/1983 (Α΄ 144),
(58) της παρ. 2 του άρθρου 130 του π.δ. 26/2012
(Α΄57),
(59) του π.δ. 118/2007 (Α΄ 150). Ειδικά η υποχρέωση
δηµοσίευσης προκήρυξης σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές
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εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας, που προβλέπεται στο
άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγµατος καταργείται µε την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου
379. Ειδικά η υποχρέωση δηµοσίευσης προκήρυξης σε
τοπική εφηµερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο διαγωνισµός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται µε την επιφύλαξη της παρ. 12 του
άρθρου 379,
(60) του π.δ. 60/2007 (Α΄ 64),
(61) του π.δ. 59/2007 (Α΄ 63),
(62) του π.δ. 4/2002 (Α΄ 3), µε την επιφύλαξη της παρ.
13 του άρθρου 379.
(63) του άρθρου 17 του π.δ. 331/1996 (Α΄ 223),
(64) των παρ. 4-5 του άρθρου 12, του άρθρου 100, των
εδαφίων β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 και των παραγράφων 8, 10 και 11 του άρθρου 101 του π.δ. 30/1996
(Α΄21),
(65) του π.δ. 327/1995 (Α΄ 176),
(66) του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 4, των περιπτώσεων (β) και (γ) του άρθρου 8, του άρθρου 11, του
δευτέρου εδαφίου της παρ. 1, και της παρ. 2 του άρθρου
12 του π.δ. 99/1992 (Α΄ 46),
(67) των άρθρων 9, 10, 14, 16, και 17 του π.δ. 171/
1987 (Α΄ 84),
(68) του π.δ. 28/1980 (Α΄ 11),
(69) των άρθρων 1-25 του π.δ. 363/1979 (Α΄ 114),
(70) των άρθρων 17 έως 23 της απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού µε αριθµ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/2016 (Β΄ 449), µε την επιφύλαξη
της παρ. 13 του άρθρου 379,
(71) των άρθρων 1-7 του Μέρους Β΄ της απόφασης
51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/2010 (Β΄ 1856) του Υφυπουργού
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, µε την
επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 379,
(72) της παρ. 2 της απόφασης Π1/3305/2010 (Β΄ 1789)
του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας,
(73) της απόφασης 35130/739/2010 (Β΄ 1291) του Υπουργού Οικονοµικών,
(74) της παρ. 5 του άρθρου 38 της απόφασης
14053/ΕΥΣ 1749/2008 (Β΄ 540) του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 5058/ΕΥΘΥ/138/2013 (Β΄ 292) του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων,
(75) του άρθρου 18 της απόφασης Α-15932/1161/2006
(Β΄ 458) του Υπουργού Μεταφορών και Δικτύων,
(76) της απόφασης µε στοιχεία ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/2005
(Β΄ 1064) του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δηµόσιων Έργων, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση
ΔΜΕΟ/οικ/2614/2011 (Β΄ 1581) του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
(77) της απόφασης 9803/ΕΦΑ 2294/2003 (Β΄ 1280) του
Υπουργού Ανάπτυξης,
(78) του άρθρου 12 της κοινής απόφασης 191038/2003
(Β΄ 1088) των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
(79) της κοινής απόφασης 27319/2002 (Β΄ 945) των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Ανάπτυξης,
(80) της κοινής απόφασης 2064/2002 (Β΄ 257) των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης,

(81) των στοιχείων β΄ και γ ΄της περίπτωσης Γ΄ της
παρ. 4 του άρθρου 7 της κοινής απόφασης 679/1996 (Β΄
826) των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 36
του ν. 3794/2010 (Α΄ 156),
(82) της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του
Υπουργού Εσωτερικών. Ειδικά η υποχρέωση δηµοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες,
που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως άνω απόφασης,
καταργείται µε την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου
379. Ειδικά η υποχρέωση δηµοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφηµερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται µε την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379,
(83) της περίπτωσης iii της παρ. 3β του Κεφαλαίου 3
της απόφασης (συνεδρίαση 26.9.2013) της Συγκλήτου
της Ακαδηµίας Αθηνών (Β΄ 414/2014).
(84) των άρθρων 134 έως 138, 139, 157 και της παραγράφου 5 του άρθρου 201 του ν. 4281/2014 (Α΄160).
2. Καταργούνται οι διατάξεις των ακόλουθων κανονιστικών πράξεων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση
συµβάσεων:
(1) της απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 6/2012 (Β΄ 38) «Έγκριση Κανονισµού συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. Πράσινο Ταµείο»,
(2) της απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Δ1 Γ/25457/2011 (Β΄
2695) «Έγκριση Κανονισµών ανάθεσης και εκτέλεσης
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών του Διαχειριστή του
Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.),
(3) της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Φ1/2/6488/40/2010 (Β΄
1990) «Κανονισµός Προµηθειών ΗΔΙΚΑ Α.Ε»,
(4) της απόφασης 4352/2010 (Β΄ 1941) του Διοικητικού Συµβουλίου της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. «Έγκριση Κανονισµού
Σύναψης και Εκτέλεσης Συµβάσεων Προµηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της εταιρίας Ο.Λ.Θ. Α.Ε.», πλην των διατάξεων που αφορούν
την παραχώρηση χρήσης γης (άρθρα 54 έως 84) και εκποιήσεων (άρθρα 85 έως 90),
(5) της κοινής απόφασης των Υπουργών Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων – Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 17Γ/05/108/ΦΝ439/2010 (Β΄ 1043) «Έγκριση
του Κανονισµού Εκπόνησης Μελετών, Εκτέλεσης Έργων, Προµηθειών και Εργασιών της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.».
(6) της απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 18362/2010 (Β΄ 662)
«Κανονισµός ανάθεσης προµηθειών και υπηρεσιών για
τη σύναψη συµβάσεων της «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.»,
(7) της κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Ανάπτυξης 56294/2009 (Β΄ 2015) «Ενιαίος Κανονισµός
Προµηθειών ΚΕΔΚΕ»,
(8) της απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Φ 12/22043/2073/2009 (Β΄ 971) «Έγκριση Κανονισµού Προµηθειών της ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε.»,
(9) της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
1/491/2008 (Β΄ 2425) «Κανονισµός Προµηθειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς»,
(10) της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης Μεταφορών και Επικοινωνιών Α/36033/3237/2008 (Β΄
1349) «Έγκριση Κανονισµού Προµηθειών ΕΘΕΛ»,
(11) της απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου του
ΟΛΠ Α.Ε. 4900/2008 (Β΄ 513) «Κανονισµός σύναψης και

212
εκτέλεσης συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών, έργων,
παραχωρήσεων και εκποιήσεων της εταιρείας ΟΛΠ
Α.Ε»., όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 258/2008
του ίδιου οργάνου (Β΄ 2647), πλην των διατάξεων που αφορούν την παραχώρηση χρήσης γης (άρθρα 55 έως 74)
και εκποιήσεων (άρθρα 75 έως 80)
(12) της απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Φ32/οικ/20893/1601/2007 (Β΄ 621) «Κανονισµός σύναψης και εκτέλεσης συµβάσεων υπηρεσιών και
µελετών της εταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.»
(13) της απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Φ32/οικ/20892/1600/2007 (Β΄ 621) «Κανονισµός σύναψης και εκτέλεσης συµβάσεων έργων της εταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.»,
(14) της απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Φ25/70826/5824/2003 (Β΄ 1977) «Έγκριση
Κανονισµών της Εταιρείας «ΓΑΙΟΣΕ Α.Ε.»: α) σύναψης
και εκτέλεσης συµβάσεων έργων, β) σύναψης και εκτέλεσης συµβάσεων υπηρεσιών και µελετών και γ) σύναψης συµβάσεων προµηθειών»,
(15) της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας
και Οικονοµικών - Πολιτισµού 6318/2003 (Β΄ 1217) «Κανονισµός Προµηθειών Ολυµπιακά Ακίνητα Α.Ε.», πλην
των άρθρων 12-26,
(16) της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης
Δ1/Γ/12808/2003 (Β΄ 1037) «Κανονισµός Προµηθειών
ΔΕΠΑ Α.Ε.»,
(17) της απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης
5/2003 (Β΄ 274) «Έγκριση Κανονισµού Προµηθειών ΙΓΜΕ»,
(18) της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης
11140/2002 (Β΄ 1271) «Κανονισµός Προµηθειών υλικών
και υπηρεσιών και ανάθεσης και εκτέλεσης τεχνικών έργων ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.»,
(19) της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης –
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων
Δ17Α/01/60/ΦΝ393/2002 (Β΄ 1106) «Κανονισµός Προµηθειών της Εγνατίας Οδού Α.Ε.»,
(20) της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης
6483/2002 (Β΄ 613) «Κανονισµός Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων και Προµηθειών ΕΠΑ Θεσσαλίας»,
(21) της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας
και Οικονοµικών – Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης 263/2002 (Β΄ 528) «Κανονισµός Προµηθειών της ΚτΠ Α.Ε.»,
(22) της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης –
Μεταφορών και Επικοινωνιών 12904/980/2002 (Β΄ 330)
«Κανονισµός Προµηθειών ΗΛΠΑΠ»,
(23) της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης –
Μεταφορών και Επικοινωνιών 78761/7062/2001 (Β΄
1819) «Κανονισµός Προµηθειών Η.Σ.Α.Π.»,
(24) της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών
– Μεταφορών και Επικοινωνιών 78870/2001 (Β΄ 1750)
«Κανονισµός Προµηθειών Ε.Ε.Ε.Τ.»,
(25) της απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας
36072/2001 (Β΄ 1441) «Κανονισµός Προµηθειών Μ.Ο.Δ.
Α.Ε.», πλην των άρθρων 1 – 14 του Κεφαλαίου ΙΙΙ,
(26) της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης –
Μεταφορών και Επικοινωνιών Α/12681/934/2001 (Β΄
333) «Κανονισµός Προµηθειών Ο.Α.Σ.Α.»,
(27) της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης

1436/2001 (Β΄ 290) «Έγκριση της απόφασης της
14ης/21.12.2000 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ελληνικά
Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.», πλην των άρθρων 1-11 του
Κεφαλαίου Α,
(28) της απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Φ/4/2/1446/60/2001 (Β΄ 202) «Κανονισµός ανάθεσης και εκτέλεσης έργων και ανάθεσης και εκτέλεσης µελετών της εταιρείας µε την επωνυµία ΕΡΓΑΟΣΕ
Α.Ε.», πλην του άρθρου 6,
(29)
της
απόφασης
Υπουργού
Ανάπτυξης
5263/ΦΟΡ/559/2000 (Β΄ 897) «Κανονισµός Προµηθειών
ΙΤΕ»,
(30) της κοινής απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
4203/300/2000 (Β΄ 249) «Κανονισµός Προµηθειών
Ο.Σ.Ε»,
(31) της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας 58192/2000 (Β΄ 61) «Κανονισµός Προµηθειών Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.», πλην των άρθρων
41, 42, 44, 45, 47, 48 και 51,
(32) της κοινής απόφασης του Υπουργού Γεωργίας και
Υφυπουργού Ανάπτυξης µε αριθµ. 31/1999 (Β΄ 2302)
«Κανονισµός Προµηθειών Ε.Λ.Γ.Α.», πλην των άρθρων
41, 42, 44, 45 και 47,
(33) της απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης µε αριθµ, 970/1997 (Β΄ 970) «Έγκριση του Κανονισµού Ανάθεσης και Εκτέλεσης έργων της Θέµις Κατασκευαστική
Α.Ε.», πλην του άρθρου 48,
(34) της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων Δ17Α10/59/ΦΝ393/1996
(Β΄ 611) «Κανονισµός Ανάθεσης και Εκτέλεσης έργων
της εταιρείας µε την επωνυµία Εγνατία Οδός Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε µε τις αρ. Δ17α/8/20/ΦΝ
393/23.02.1998 (Β΄ 223), Δ17α/53/1/ΦΝ 393/18.5.1998
(Β΄ 522), Δ17α/05/14/ΦΝ 393/1.3.2000 (Β΄ 311),
Δ17α/163/4/
ΠΕ/ΦΝ
393/13.3.2001
(Β΄
305),
Δ17α/02/19/ΦΝ 393/21.3.2002 (Β 400), Δ17α/02/19/ΦΝ
393/21.3.2002 (Β 400), Δ17α/95/3/ΦΝ 393/19.7.2002 (Β΄
964), Δ17α/14/4/ΦΝ 393/17.2.2003 (Β΄ 191), Δ
17α/09/53/ΦΝ
393/17.06.2003
(Β΄
846),
Δ17α/272/9/ΦΝ393/30.11.2004 (Β΄1765), Δ17α/08/56/ΦΝ
393/27.4.2005 (Β 573), Δ17α/05/100/ΦΝ 393/3.7.2006
(Β΄ 999) και Δ17γ/10/3/ΦΝ 393/10.01.2007 (Β΄ 45) και
Δ17α/83/7/ΦΝ 393/30.6.2009 (Β΄ 1422) αποφάσεις,
(35) της απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας Π2Β/995/1996 (Β΄ 505) «Κανονισµός Προµηθειών Κέντρου Βρεφών Η Μητέρα»,
(36) της απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 37568/3992/1995 (Β΄ 49) «Κανονισµός Προµηθειών ΕΘΕΛ Α.Ε.»,
(37) της απόφασης του Υπουργού Γεωργίας
16151/1994 (Β΄ 511) «Κανονισµός Προµηθειών
Ε.Λ.Γ.Α.», πλην των άρθρων 39, 40, 43 και 44,
(38) της απόφασης του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας 6409/ΦΟΡ/1250/1994 (Β΄ 489)
«Κανονισµός Προµηθειών ΚΑΠΕ»,
(39) της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών
και Γεωργίας 49/1994 (Β΄ 19) «Κανονισµός Προµηθειών
Ελληνικού Οργανισµού Γάλακτος», πλην των άρθρων 39
και 40,
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(40) της απόφασης του Υπουργού Γεωργίας µε αριθµ.
18259/1990 (Β΄ 419) «Έγκριση του Κανονισµού Προµηθειών του Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευνας
(ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)», πλην των άρθρων 39 και 40,
(41) του από 2008 «Κανονισµός Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.»
(42) της απόφασης του Διοικητικού Συβουλίου της.
Δ.Ε.Η. Α.Ε. 206/30.9.2008 «Κανονισµός Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών ΔΕΗ».
3. Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που επιβάλλει υποχρέωση δηµοσίευσης προκήρυξης ή περίληψης διακήρυξης σε ηµερήσιες εφηµερίδες, οικονοµικές
ή µη, πανελλήνιας ή ευρείας κυκλοφορίας, µε την επιφύλαξη της παρ. 11 του άρθρου 379.
4. Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι
αντίθετη µε τις διατάξεις του παρόντος ή ρυθµίζει τα θέµατα αυτά µε άλλον τρόπο.
5. Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3986/2011
(Α΄ 152) και οι, σύµφωνα µε αυτήν εκδοθείσες αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών εξακολουθούν να ισχύουν και µετά την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου.
Άρθρο 378
Προσαρτήµατα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
του παρόντος νόµου τα ακόλουθα Προσαρτήµατα:
Προσάρτηµα Α΄: Παραρτήµατα Ι έως ΧΙV του Βιβλίου I
(Οδηγία 2014/24/ΕΕ)
Προσάρτηµα Β΄: Παραρτήµατα Ι έως XΧ του Βιβλίου II
(Οδηγία 2014/25/ΕΕ)
Προσάρτηµα Γ΄: Παράρτηµα I (κωδικοί CPV για συµβασεις εκπόνησης µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών που αναφέρονταο στην περίπτωση 8 της παρ. 1 του άρθρου 2)
Προσάρτηµα Δ΄: Παραρτήµατα I και II (πίνακες αντιστοιχίας άρθρων Οδηγίας 2014/24/ΕΕ µε άρθρα Βιβλίου I
και III και άρθρων Οδηγίας 2014/25/ΕΕ µε άρθρα Βιβλίου
II και III).
Άρθρο 379
Έναρξη ισχύος
(άρθρα 90 παράγραφοι 1-2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ
και 106 παράγραφοι 1-2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη
δηµοσίευση του παρόντος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
2. Η ισχύς των άρθρων 22, 36, 37, της παραγράφου 2

του άρθρου 79, 258 και 259 αρχίζει, ως προς τους διαγωνισµούς µελετών, τις συµβάσεις έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών την 18η Απριλίου 2017, εκτός από τις περιπτώσεις όπου είναι υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών µέσων, σύµφωνα µε τα άρθρα 33, 34 ή 35, την παραγράφου
3 του άρθρου 40, την παραγράφου 2 του άρθρου 65 ή το
άρθρο 67 και των άρθρων 270, 271, 272, της παραγράφου 3 του άρθρου 274, της παραγράφου 2 του άρθρου
295 ή το άρθρο 297.
3. Η ισχύς των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 38 αρχίζει από τη δηµοσίευση της απόφασης της παρ. 6 του ίδιου άρθρου, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του
άρθρου 376. Η ισχύς της παραγράφου 9 του άρθρου 38
αρχίζει από τη δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου.
4. Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου
81 αρχίζει την 18η Απριλίου 2018. Η παρούσα παράγραφος εφαρµόζεται και για τις συµβάσεις του Βιβλίου II, όπου εφαρµόζεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 290.
5. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 119, της παραγράφου 8 του άρθρου 200, καθώς και του άρθρου 329
αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2017.
6. Η ισχύς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του
άρθρου 344 αρχίζει έξι (6) µήνες µετά την έκδοση του
προεδρικού διατάγµατος του δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου.
7. Οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374), για
τη δικαιοδοσία και την καθ’ ύλη αρµοδιότητα των δικαστηρίων αρχίζουν να εφαρµόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2017.
8. Οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374),
διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται µετά την
1η Ιανουαρίου 2017.
9. Η ισχύς των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 375
αρχίζει από τη δηµοσίευση της απόφασης της παρ. 6 του
άρθρου 38.
10. Η ισχύς του δεύτερου εδαφίου των περιπτώσεων
31, 40, 59 και 82 της παρ. 1 και της παρ. 3 του άρθρου
377 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2018.
11. Η ισχύς της περίπτ. 27, της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2017.
12. Η ισχύς της περίπτωση 35, καθώς και του τρίτου εδαφίου των περιπτώσεων 31, 40, 59 και 82 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2021.
13. Η ισχύς της περίπτωσης 62 και 70 της παραγράφου
1 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2017.

331
Αθήνα,

2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ

