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Α. ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ  

 

Ι. Σο πλαίζιο ηης νομοθεηικής πρωηοβοσλίας 

 

 Σν πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο ζπκβάζεηο ζηξαηησηηθνχ 

εμνπιηζκνχ απνηειείηαη απφ ηνπο λ.3978/11 (Α΄ 137), λ.3433/06 (Α΄ 20) θαη λ.3883/10 (Α΄ 

167) θαζψο θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ εθδφζεθαλ δπλάκεη απηψλ.  

Βαζηθφο λφκνο είλαη ν λ.3978/11 ν νπνίνο εηζήρζε ζην εζληθφ δίθαην κε ζθνπφ ηελ 

ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2009/81/ΔΚ. Ζ Οδεγία αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο ησλ 

δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κε αληηθείκελν ην ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ, 

απνζθνπψληαο ζηελ πξναγσγή ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ θαη ησλ ίζσλ επθαηξηψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ησλ θξαηψλ κειψλ (θ-κ). Ο αλσηέξσ λφκνο ζπκπιεξψλεηαη, δηα 

παξαπνκπψλ, κε δηαηάμεηο ησλ πξνγελέζηεξσλ απηνχ, λ.3883/10 (άξζξα 72-76) γηα 

ζέκαηα πξνγξακκαηηζκνχ ησλ πξνκεζεηψλ ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη λ.3433/06 γηα 

ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ζηνλ ακπληηθφ ηνκέα. 

    Σν ελ ιφγσ πιαίζην φκσο, ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην 2011 θαηά ηξφπν κε 

ηθαλνπνηεηηθφ θαη ζηηο ηξεηο θάζεηο ηεο ακπληηθήο πξνκήζεηαο (ήηνη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, 

ηε ζχλαςε θαη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ), κε επηηπγράλνληαο λα εμππεξεηήζεη ηνλ ζθνπφ 

γηα ηνλ νπνίν ζπληάρζεθε, δειαδή ηελ απνηειεζκαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ ΔΓ. 

Σα ηζρλά απνηειέζκαηα θαη νη θαηαγεγξακκέλεο παξαηεξήζεηο ησλ θνξέσλ νδεγνχλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε εθαξκνγή ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ νδήγεζε ζε γεληθέο 

γξακκέο ζηε γξαθεηνθξαηηθνπνίεζε ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ ζε βάξνο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Σα επξήκαηα ζπλνςίδνληαη ζηε δηφγθσζε ηεο δηνηθεηηθήο 

δηαδηθαζίαο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο πξνκήζεηαο θαη ζηελ αδπλακία πξνζέιθπζεο 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ιφγσ ησλ ππέξκεηξσλ, θαζ’ ππέξβαζε ησλ πξνβιέςεσλ ηεο ΔΔ, 

απαηηήζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

   Ζ ινγηθή ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θηλείηαη ζηελ θαηεχζπλζε 

ζεξαπείαο ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ, ζηνρεχνληαο ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο 

κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ησλ ζχγρξνλσλ ζπλζεθψλ ζηελ 

αγνξά θαη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, θπξίσο φκσο, ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

πξνκεζεηψλ γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ. 

   Γηα κεζνδνινγηθνχο ιφγνπο, ε πξνκήζεηα ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ δηαθξίλεηαη 

θάζεηα (φπσο θαη ζηελ πξάμε αιιά θαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία) ζε α) πξνγξακκαηηζκφ 

(έσο ηελ εληνιή δηελέξγεηαο πξνκήζεηαο ππφ ηνλ ηίηιν εληνιή ελεξγνπνίεζεο 

πξνγξάκκαηνο), β) δηελέξγεηα πξνκήζεηαο (αθνινπζεηέα δηαδηθαζία έσο θαη ηελ 

θαηαθχξσζε ζχκβαζεο ζε αλάδνρν) θαη γ) πινπνίεζε πξνκήζεηαο (εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο πξνκήζεηαο). 

   Δπξχηεξν ζεζκηθφ πιαίζην απνηεινχλ ε Οδεγία 2009/81/ΔΚ θαη νη θαηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο/ζπζηάζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα ηελ εθαξκνγή ηεο, θαζψο θαη ν πξφζθαηνο 



λ.4412/16 (Α΄ 147) γηα ηηο δεκφζηεο ελ γέλεη ζπκβάζεηο. Σν λνκηθφ πιαίζην γηα ηηο 

ζπκβάζεηο έρεη εμειηρζεί ζεκαληηθά θαηά ην δηειζφλ δηάζηεκα απφ ηελ έθδνζε ηνπ 

λ.3978/11, απνηειψληαο βάζε αλαθνξάο γηα ην πξνσζνχκελν λνκνζέηεκα, κε ηελ 

εηζαγσγή ζχγρξνλσλ δηαηάμεσλ πξνζαξκνζκέλσλ αλαινγηθά ζηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο 

ησλ πξνκεζεηψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ (Δ.Γ.). 

   Οη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε ζχληαμε ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ είλαη ε απινπνίεζε ηεο 

δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο, ε ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ ειέγρνπ/δηαθάλεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πξνκήζεηαο, ε ξχζκηζε εζηηαζκέλσλ ζεκάησλ, ε ελνπνίεζε ζε 

εληαίν λφκν ηνπ κέρξη ζήκεξα ηζρχνληνο λνκηθνχ πιαηζίνπ, ε αλαινγηθφηεηα ζηελ 

πξνζέγγηζε ησλ απαηηήζεσλ (θαζεκεξηλέο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο θαη ππνζηήξημεο ζε 

αληηδηαζηνιή κε ηελ απφθηεζε λέσλ κεηδφλσλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ), ε απνζαθήληζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ησλ θνξέσλ, ε επζπγξάκκηζε κε ην επξχηεξν λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο αμηνπνηψληαο ραξαθηεξηζηηθά θαη εκπεηξία (ζχγρξνλεο ζπκβαηηθέο 

κνξθέο θαη κέζα) ζην βαζκφ πνπ ζπλάδνπλ κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ Δ.Γ., ε ζπκκφξθσζε 

κε ην ελσζηαθφ δίθαην ζε επίπεδν ηππηθφ (λνκνηερληθφ) θαη νπζηαζηηθφ (ηειενινγηθφ) θαη ε 

πινπνίεζε ηεο Δζληθήο Ακπληηθήο Βηνκεραληθήο ηξαηεγηθήο, δηαζθαιίδνληαο ηηο 

παξακέηξνπο πνπ νδεγνχλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ελίζρπζεο ηεο Δζληθήο Άκπλαο ζε 

έλα θξάηνο δηθαίνπ.  

 

α. Αξρέο – ηφρνη 

 

   Δπηδίσμε ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο ζε φιεο 

ηηο θάζεηο πξνκήζεηαο ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ (πξνγξακκαηηζκφο, ζχλαςε θαη 

πινπνίεζε ζπκβάζεσλ) κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

Δλφπισλ Γπλάκεσλ ζην πιαίζην πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο ηεο 

αγνξάο, ην επξσπατθφ λνκηθφ πιαίζην θαη ηηο απαηηήζεηο ειέγρνπ θαη δηαθάλεηαο. Ζ 

επηδίσμε απηή επηηπγράλεηαη κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ ηζρχνληνο λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηελ 

θξηηηθή ελζσκάησζε ησλ δηαηάμεψλ ηνπ ζην ζρέδην λφκνπ ππφ ην πξίζκα ησλ αλσηέξσ 

αξρψλ. 

 

β. Γνκή 

 

   Ζ βαζηθή δνκή ηνπ λφκνπ αθνινπζεί ζε αδξέο γξακκέο ηξεηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο θάζεηο ηεο πξνκήζεηαο ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ. Δηδηθφηεξα, 

πεξηιακβάλεη α) ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, πνπ αθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

απαηηήζεσλ θαη έληαμήο ηνπο ζε εληαίν πξνγξακκαηηζκφ (επηρεηξεζηαθφ θαη 

ρξεκαηνδνηηθφ) έσο ηελ απφθαζε γηα πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο, β) ηε ζχλαςε 

ζπκβάζεσλ, πνπ αθνξά ζηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ νδεγνχλ ζηελ επηινγή 

νηθνλνκηθνχ θνξέα σο αλαδφρνπ θαη ηε ζχλαςε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, θαη, ηέινο, γ) ηελ 

εθηέιεζε, πνπ αθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ γηα ηελ νκαιή 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο έσο ηελ νινθιήξσζή ηεο. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε δνκή απηή 

αληαπνθξίλεηαη ζε γεληθέο γξακκέο ζην πεξηερφκελν ησλ λ.3978/11, 3883/10 θαη 3433/06 

αληίζηνηρα. 

 

γ. Πξνγξακκαηηζκφο 

 



   Αλαθέξεηαη ζην πιαίζην ζην νπνίν εθθξάδνληαη, ηεξαξρνχληαη θαη ρξεκαηνδνηνχληαη 

νη απαηηήζεηο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. Ζ δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ ησλ ζπκβάζεσλ 

ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ (πξνκήζεηεο, ππεξεζίεο, έξγα) βαζίδεηαη ζηα άξζξα 72 έσο 76 

ηνπ λ.3883/10 θαη ζε θαλνληζηηθά θείκελα [Δζληθφο Ακπληηθφο ρεδηαζκφο (ΔΑ)], ελψ δελ 

ππφθεηηαη ζε ξχζκηζε απφ ηελ Οδεγία 2009/81/ΔΚ, νχηε απφ άιια ξπζκηζηηθά θείκελα 

αλαγθαζηηθήο ηζρχνο ηεο ΔΔ. Γεληθή δηαπίζησζε, απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη πξνβιέςεηο 

γηα ηελ εθπφλεζε Μαθξνπξφζεζκνπ θαη Κπιηφκελνπ Πξνγξακκαηηζκνχ δελ εθαξκφζηεθαλ 

σο έλα βαζκφ ιφγσ ελλνηνινγηθψλ αζαθεηψλ (εχξνο, ρξεκαηνδφηεζε θιπ.), νδεγψληαο 

ζε κεκνλσκέλεο ελεξγνπνηήζεηο ππνπξνγξακκάησλ κε επαλάιεςε ησλ θχθισλ έγθξηζεο 

γηα θάζε πξφγξακκα μερσξηζηά. Σαπηφρξνλα, νη δηαδηθαζίεο ελεξγνπνίεζεο 

ππνπξνγξακκάησλ ήηαλ αλνηθηέο ζε πνιιαπιέο εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο ελ 

ηέιεη νδήγεζαλ ζε κε νκνηφκνξθε εθαξκνγή θαη δηφγθσζε ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο ζε 

βάξνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο.  

    ην πξνσζνχκελν ζρέδην λφκνπ επηρεηξείηαη ζηνρεπκέλε επαλαδηαηχπσζε ησλ 

νηθείσλ άξζξσλ πξνο φθεινο ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο, κε ζθνπφ λα θαηαζηεί επρεξήο ε 

έγθαηξε εθπφλεζε ηφζν ηνπ Μαθξνπξφζεζκνπ φζν θαη ηνπ Κπιηφκελνπ Πξνγξακκαηηζκνχ, 

αιιά θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηάξηηζή ηνπο, λα απινπνηεζεί ε δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο 

(ππν)πξνγξάκκαηνο. ην πιαίζην απηφ, δηεπθξηλίζηεθε ν νξηζκφο ηνπ κέζνπ πνπ 

εληάζζεηαη ζηε Γνκή Γπλάκεσλ, ν Μαθξνπξφζεζκνο Πξνγξακκαηηζκφο έγηλε 12εηήο απφ 

15εηήο θαη ν αληίζηνηρνο Κπιηφκελνο Πξνγξακκαηηζκφο ησλ πκβάζεσλ ηξαηησηηθνχ 

Δμνπιηζκνχ (ΚΠΔ) 4εηήο απφ 3εηήο. Δπηπιένλ, ν Μαθξνπξφζεζκνο Πξνγξακκαηηζκφο 

επαλαπξνζδηνξίζηεθε σο εξγαιείν πξνγξακκαηηζκνχ, ελψ ν ΚΠΔ ελαξκνλίζηεθε 

(πεξηνδηθφηεηα 4 εηψλ) κε ην Μεζνπξφζεζκν Πξφγξακκα Γεκνζηνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο 

θαη δηεπθξηλίζηεθε ε έληαμε ζε απηφλ κφλν ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη 

απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ Δμνπιηζκψλ. 

   Ωο πξνο ηε δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο (ππν)πξνγξάκκαηνο, δηεπθξηλίδεηαη φηη 

εθαξκφδεηαη φηαλ ε θάιπςε αλαγθψλ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ αλαπηπμηαθφ 

πξνυπνινγηζκφ θαη φηη ε απαίηεζε γηα εθπφλεζε εθηεηακέλσλ κειεηψλ αθνξά ζηηο 

πεξηπηψζεηο πξνκήζεηαο λέσλ κέζσλ ή εθζπγρξνληζκφ/αλαβάζκηζε πθηζηακέλσλ, 

δίλνληαο ηελ απαηηνχκελε επειημία ζηα Γεληθά Δπηηειεία γηα ηαρχηεξε πξνψζεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ππνζηήξημεο. Παξάιιεια, δηαηεξείηαη ε δπλαηφηεηα ελεξγνπνίεζεο απφ ηνπο 

Αξρεγνχο ησλ Γεληθψλ Δπηηειείσλ πξνγξακκάησλ θάησ ησλ ρξεκαηηθψλ νξίσλ ηεο ΔΔ, ε 

νπνία εηζήρζε κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ λ.3978/11, βάζεη ηνπ λ.4407/16 (Α΄ 134).   

   Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Δηδηθήο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο Δμνπιηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη 

πκβάζεσλ ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ (ΒηΔ) ζπζηεκαηνπνηήζεθαλ ζε έλα άξζξν θαη 

εμνξζνινγίζηεθαλ νη απαηηήζεηο δηαηχπσζεο γλψκεο-ελεκέξσζήο ηεο, ήηνη -κέρξη ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ ΚΠΔ- γηα κεκνλσκέλα πξνγξάκκαηα άλσ ησλ 10.000.000€. Μεηά ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ ΚΠΔ πξνβιέπεηαη κεκνλσκέλε ελεκέξσζή ηεο γηα πξνγξάκκαηα άλσ 

ησλ 30.000.000€, φξην πνπ ηέζεθε (ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ νξίνπ 50.000.000€) γηα 

ππνρξεσηηθή ελεκέξσζε ΚΤΔΑ. Γηα ηα ινηπά πξνγξάκκαηα πξνβιέπεηαη εμακεληαία 

ζπγθεληξσηηθή ελεκέξσζε, εθηφο εάλ θαηά πεξίπησζε θξίλεη δηαθνξεηηθά ν ΤΔΘΑ. 

Οκνίσο γηα ηελ θαηαθχξσζε (ππν)πξνγξάκκαηνο, πξνβιέπεηαη ππνρξεσηηθή ελεκέξσζε 

ηεο ΒηΔ γηα πξνγξάκκαηα άλσ ησλ 30.000.000€ θαη ζπγθεληξσηηθά-απνινγηζηηθά γηα ηα 

ινηπά ζε εμακεληαία βάζε. Δηδηθά γηα δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο, πξνβιέπεηαη ελεκέξσζε 

θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελψ ζηε θάζε ηεο θαηαθχξσζεο γηα 

ζπκβάζεηο αμίαο άλσ ησλ 10.000.000€. 

 



δ. Αξκνδηφηεηεο θνξέσλ 

 

   Βαζηθή επηινγή γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ ζηξαηησηηθνχ 

εμνπιηζκνχ, απνηειεί ε θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ηεο ΓΓΑΔΔ θαη ησλ Γεληθψλ 

Δπηηειείσλ σο Τπεξεζηψλ πνπ ζπλάπηνπλ αιιά θαη παξαθνινπζνχλ ηελ εθηέιεζε ησλ 

ζπκβάζεσλ επ’ σθειεία ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. Ζ επηινγή απηή αθνξά ζε 

αξκνδηφηεηεο ηφζν θαηά ην ζηάδην ηεο ζχλαςεο, φζν θαη θαηά ην ζηάδην πινπνίεζεο ηεο 

ζχκβαζεο, απνηειεί δε εζληθή επηινγή κε ππνθείκελε ζε πεξηνξηζκνχο (θχζεο θαη αμίαο 

ζχκβαζεο) απφ ηελ επξσπατθή λνκνζεζία θαη άπηεηαη, θαηά βάζε, ησλ αξρψλ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηνπ ειέγρνπ. 

   Ζ επηινγή πνπ πξνθξίζεθε ζην ζρέδην λφκνπ είλαη ν νξηδφληηνο δηαρσξηζκφο βάζεη 

αμίαο ζχκβαζεο κε θξηηήξην ηα ρξεκαηηθά φξηα πνπ ζέηεη ε Δπξσπατθή Έλσζε. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ, ε ζχλαςε θαη παξαθνινχζεζε ζπκβάζεσλ αμίαο ίζεο θαη αλψηεξεο ησλ 

νξίσλ ηεο ΔΔ αλαηίζεηαη ζηε ΓΓΑΔΔ αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο 

(εκπνξηθή ζχκβαζε, δηαθξαηηθή ζπκθσλία θιπ), ελψ αληίζηξνθα, ε ζχλαςε θαη 

παξαθνινχζεζε ζπκβάζεσλ αμίαο θάησ ησλ νξίσλ ηεο ΔΔ, αλαηίζεηαη ζηα Γεληθά 

Δπηηειεία. Απφ ηνλ θαλφλα απηφ εμαηξνχληαη ηα έξγα θαη νη κειέηεο πνπ αλαηίζεληαη ζηα 

Γεληθά Δπηηειεία θαη ηα Πξνγξάκκαηα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο πνπ αλαηίζεληαη θαηά 

πεξίπησζε, ελψ είλαη δπλαηή ε αλάιεςε ησλ ζρεηηθψλ αξκνδηνηήησλ απφ ηε ΓΓΑΔΔ θαη 

γηα ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ, εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην θαηά πεξίπησζε. 

   Σα ζπιινγηθά εθηειεζηηθά φξγαλα (Δπηηξνπέο) ζπζηεκαηνπνηήζεθαλ θαη 

επηθαηξνπνηήζεθαλ, ρσξίο ηδηαίηεξεο απνθιίζεηο απφ ηα έσο ηψξα θαζνξηδφκελα, κε 

εμαίξεζε ηελ πξφβιεςε γηα επηηξνπέο δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ηελ αλάζεζε ζηε ΓΓΑΔΔ θαη 

ζηα Γεληθά Δπηηειεία, θαηά πεξίπησζε, ηεο αξκνδηφηεηαο (πνπ αλήθε ζηνλ ΔΟΔ) γηα ηε 

ζπγθξφηεζε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ. Σέινο, φζνλ αθνξά ζηελ αξκνδηφηεηα ιήςεο 

απφθαζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ (ι.ρ. έθπησζε αλαδφρνπ, παξαηάζεηο, 

ηξνπνπνηήζεηο θιπ.) απηή αλαηίζεηαη ζηνλ εθάζηνηε ΔΟΔ (ΤΔΘΑ/ΑΝΤΔΘΑ/Αξρεγφ 

Γεληθνχ Δπηηειείνπ) αλάινγα κε ηελ αμία ηεο ζχκβαζεο. 

 

ε. Γηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 

 

   Ζ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ελ πνιινίο θαζνξίδεηαη απφ ηελ Οδεγία 2009/81/ΔΚ θαη 

σο εθ ηνχηνπ δελ ππήξμε πεξηζψξην, αιιά νχηε θαη δηαπηζηψζεθε αλάγθε γηα επξεία 

επηθαηξνπνίεζε. Δλ ηνχηνηο έγηλαλ ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο δηαδηθαζηηθνχ ηχπνπ. Ζ 

πιένλ αμηνζεκείσηε ηξνπνπνίεζε ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία επέξρεηαη κε ηελ 

πξφβιεςε γηα ρξήζε ηνπ θαζηεξσκέλνπ πιένλ ζηηο ελ γέλεη δεκφζηεο ζπκβάζεηο (κε ην 

λ.4412/16) Δληαίνπ Δπξσπατθνχ Δγγξάθνπ χκβαζεο (ΔΔΔ) θαη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο  

Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), θαη’ αληηζηνηρία ηνπ εθδνζέληνο 

απφ ηελ Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ γηα ηηο ζπκβάζεηο ηνπ 

λ.4412/2016, γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ ρξεκαηηθψλ νξίσλ ηεο Οδεγίαο 2009/81/ΔΚ. Ζ 

ελ ιφγσ πξφβιεςε ζηνρεχεη ζηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ θαη ζηελ απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαη ειέγρνπ πηζηνπνηεηηθψλ, απαιιάζζνληαο ηελ αξκφδηα 

Τπεξεζία θαη ηνπο εκπιεθφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο απφ δπζαλάινγν δηνηθεηηθφ βάξνο 

θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο επηινγήο ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ. εκεησηένλ φηη ε 

δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ΔΔΔ, σο πξνθαηαξθηηθήο απφδεημεο πιήξσζεο ησλ 

θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο απφ ηνπο ππνςεθίνπο/ζπκκεηέρνληεο, πεξηιακβάλεηαη θαη 



ζηε «χζηαζε (ΔΔ) 2018/624 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 20ήο Απξηιίνπ 2018, γηα ηε 

δηαζπλνξηαθή πξφζβαζε ησλ ππνπξνκεζεπηψλ θαη ησλ ΜΜΔ ηνπ ηνκέα ηεο άκπλαο ζηελ 

αγνξά». Δπηζεκαίλεηαη, επίζεο, ε κείσζε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ εγγχεζεο ζπκκεηνρήο απφ 

5% ζην 2% θαη ε θαηάξγεζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ζηηο ζπκθσλίεο-πιαίζην, ξπζκίζεηο 

πνπ θξίζεθαλ απαξαίηεηεο ζην πιαίζην ελζάξξπλζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ γηα 

επξχηεξε ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο. 

 

ζη. Γηαθάλεηα θαη έιεγρνο 

 

   Σν θεθάιαην ηεο δηαθάλεηαο αλαζεσξείηαη κε θξηηήξην ηελ επαλαθνξά ηεο 

ηζνξξνπίαο πξνβιέςεσλ ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή ειεπζεξία ησλ ηδησηψλ 

(επηρεηξήζεσλ, εηαηξεηψλ θιπ.), ηελ ηζφηηκε κεηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

αδηαθξίησο εζληθφηεηαο, ηελ αλαγθαηφηεηα άζθεζεο ειέγρνπ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

πξνο δηαζθάιηζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ζηαζκίδνληαο ην δηνηθεηηθφ θφζηνο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα επί ηε βάζεη ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο (αλαγθαηφηεηαο θαη 

πξνζθνξφηεηαο θάζε επαρζνχο δηνηθεηηθνχ κέηξνπ). ην πιαίζην απηφ, αθαηξέζεθαλ 

πξνβιέςεηο πξαθηηθά αλεθάξκνζηεο πνπ δξνχζαλ αξλεηηθά ζηελ πξνζέιθπζε 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηφζν ειιεληθψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη εχξσζησλ 

εηαηξεηψλ ηεο αιινδαπήο. Οη φξνη απηνί, φπσο δηαηππψλνληαλ ζην λ.3978/11, δελ 

πξνέθππηαλ απφ κεηαθνξά ηεο Οδεγίαο 2009/81/ΔΚ, αιιά απνηεινχζαλ ακηγψο ξχζκηζε 

ηνπ εζληθνχ λνκνζέηε. Πεξαηηέξσ, δηαηεξήζεθαλ νη πξνβιέςεηο γηα πξνζπκβαηηθφ έιεγρν 

απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα θαη κε ηνλ ηζρχνληα λφκν γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ.  

 

δ. Δθηέιεζε ζπκβάζεσλ 

 

   Ζ ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία απφ ηελ εθηέιεζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ ζπκβάζεσλ 

νδήγεζε ζε πιήζνο δηαπηζηψζεσλ πνπ αλάγνληαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ λ.3433/06, ν νπνίνο 

θξίζεθε σο πεπαιαησκέλνο θαη ζε δπζαξκνλία κε ηηο ζχγρξνλεο πξαθηηθέο ηεο αγνξάο θαη 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, φπσο απηέο απνηππψλνληαη ζηνλ πξφζθαην λ.4412/16 γηα ηηο 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο. εκεηψλεηαη φηη νη πξνβιέςεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο κεηαθέξνληαη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο ησλ ζπκβάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

δηαθεξχμεηο ησλ δηαγσληζκψλ θαη σο εθ ηνχηνπ ζεκεία πνπ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα 

θαηά ηελ εθηέιεζε, ιεηηνπξγνχλ θαη απνηξεπηηθά ζηελ πξνζέιεπζε ππνςεθίσλ. 

   Οη παξαηεξήζεηο απηέο, ζπλδπαδφκελεο κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ λ.4412/16, 

νδήγεζαλ ζηελ επαλαδηαηχπσζε ησλ πεξηζζνηέξσλ άξζξσλ ηνπ λ.3433/06 θαηά ηελ 

ελζσκάησζή ηνπο ζην λέν λφκν. Αλαθέξεηαη ε κείσζε ηνπ χςνπο ησλ εγγπεηηθψλ 

επηζηνιψλ θαη ε ππφ απζηεξέο πξνυπνζέζεηο δπλαηφηεηα απνδνρήο εηαηξηθψλ εγγπεηηθψλ 

επηζηνιψλ, θαζψο θαη ε εηζαγσγή πξνβιέςεσλ γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζπκβάζεσλ, ηνπο 

ηξφπνπο δηεπζέηεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ δηαθνξψλ, ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ, ηηο 

επηβαιιφκελεο θπξψζεηο/πνηλέο, ηε δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο ησλ ρξεκαηηθψλ 

πξνζηίκσλ κε παξνρέο ζε είδνο ππφ απζηεξέο πξνυπνζέζεηο, ηηο εγγπήζεηο ιεηηνπξγίαο 

θαη ηνλ πεξηνξηζκφ επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ.  

 

ε. Οξγάλσζε  

 



   Τηνζεηνχληαη νξγαλσηηθά κέηξα κε ζθνπφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο, ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ησλ θαζπζηεξήζεσλ. πγθεθξηκέλα 

θαηαξηίδεηαη ειεθηξνληθά ην Δληαίν Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ Ακπληηθνχ Σνκέα (ΔΜΔΑΣ), 

παξέρεηαη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην Δπηγξακκηθφ Απνζεηήξην Πηζηνπνηεηηθψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (E-CERTIS) θαη πξνβιέπεηαη ε ίδξπζε Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Ακπληηθνχ Σνκέα (ΖΜΓΖΑΣ), σο εληαίαο κεραλνγξαθηθήο βάζεο, 

κε ζθνπφ ηελ ειεθηξνληθή παξαθνινχζεζε ησλ ζπκβάζεσλ θαη ηε δηελέξγεηα 

ειεθηξνληθψλ δηαγσληζκψλ. 

 

ζ. Αμηνπνίεζε πιηθνχ 

 

   Αλαζεσξείηαη ξηδηθά ην ζρεηηθφ άξζξν, κε γλψκνλα ηελ απνζαθήληζε, ηελ 

απινπνίεζε θαη ηελ επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνπνίεζεο ηνπ ζηξαηησηηθνχ 

εμνπιηζκνχ πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο κε επηρεηξεζηαθά αλαγθαίνο. 

 

η. Δζληθή Ακπληηθή Βηνκεραληθή ηξαηεγηθή (ΔΑΒ) 

 

   Ζ ΔΑΒ έρεη εγθξηζεί σο ζηξαηεγηθφ θείκελν θαη κεηαθέξεηαη ε εθαξκνγή ησλ 

πξνβιέςεψλ ηεο ζηελ εζληθή έλλνκε ηάμε, εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ. 

εκεηψλεηαη ε πξνζζήθε ηνπ άξζξνπ 135 ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία 

πξνζθπγήο ζηελ εμαίξεζε ηνπ άξζξνπ 346 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο ΔΔ 

(ΛΔΔ).  

 

ηα. Τπεξγνιαβία 

 

   Οη πξνβιέςεηο πεξί ππεξγνιαβίαο ελζσκαηψζεθαλ ζηελ έλλνκε ηάμε κε ηα άξζξα 

34, 69 έσο θαη 71 ηνπ λ.3978/11 θαηά ηε κεηαθνξά ηεο Οδεγίαο 2009/81/ΔΚ ζην εζληθφ 

δίθαην. Ωζηφζν, δηαπηζηψλεηαη φηη θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο νη ελ ιφγσ πξνβιέςεηο 

απζηεξνπνηήζεθαλ απφ ηνλ εζληθφ λνκνζέηε κε απνηέιεζκα λα πξνθαιέζνπλ ηξηβέο κε 

ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη αζάθεηεο πνπ νδήγεζαλ δηαγσληζκνχο ζε απνηπρία ιφγσ 

ηεο αλαπνηειεζκαηηθήο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηνπο. Με ηηο πξνσζνχκελεο δηαηάμεηο, 

επηρεηξείηαη εθ λένπ κεηαθνξά κε παξάιιειε ηήξεζε ησλ πξνβιέςεσλ ηεο Οδεγίαο. 

 

ηβ. Δηδηθέο πεξηπηψζεηο  

 

   ΟΗ ΔΓ έρνπλ δηαθξηηέο αλάγθεο ιφγσ ηεο ηδηάδνπζαο θχζεο ηεο απνζηνιήο ηνπο, νη 

νπνίεο φκσο αληηκεησπίδνληαη ρσξίο ηνλ απαηηνχκελν βαζκφ δηάθξηζεο ζην ηζρχνλ λνκηθφ 

πιαίζην, νδεγψληαο ζε αλνξζνινγηθή θάιπςε ησλ εθνδηαζηηθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ 

αλαγθψλ ηνπο. Οη αλάγθεο απηέο αθνξνχλ ηδίσο ζηελ ελ ζπλερεία ππνζηήξημε (ΔΤ) ησλ 

νπιηθψλ ζπζηεκάησλ, ζηελ αζθάιεηα εθνδηαζκνχ, ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε, αθφκα θαη 

ζηηο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θξίζεο ή πνιέκνπ. Γηα ηελ θάιπςε απηψλ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ 

ζπγθεληξψλνληαη εηδηθέο πξνβιέςεηο ζην φγδνν κέξνο ηνπ πξνσζνχκελνπ λνκνζρεδίνπ. 

Δπηπιένλ, γηα πεξηπηψζεηο πνπ δελ εληάζζνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 

2009/8/ΔΚ (άξζξν 4 πεξί εμαηξέζεσλ), αιιά ε πξαγκαηηθφηεηα δείρλεη φηη απνηεινχλ θχξηα 



πεγή πξνκεζεηψλ (ιρ. δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο), δηαηππψλνληαη εηδηθέο πξνβιέςεηο γηα ην 

ρεηξηζκφ ηνπο (άξζξν 140). 

 

II. Σα βαζικά ταρακηηριζηικά ηοσ νόμοσ  

 

   Ο λφκνο δνκείηαη ζε ελλέα κέξε αθνινπζψληαο ζε αδξέο γξακκέο ηελ αιιεινπρία 

ησλ θάζεσλ ηεο ακπληηθήο πξνκήζεηαο κε εκβφιηκα θεθάιαηα/κέξε, φπνπ θξίζεθε 

θαηάιιειν γηα ηε λνκνηερληθή θαη ινγηθή ζπλέρεηα θαη ηελ νκαδνπνίεζε πξνβιέςεσλ πνπ 

αθνξνχλ ζε δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηεο πξνκήζεηαο.  

   ην πξψην κέξνο νξηνζεηείηαη ην αληηθείκελν θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ, 

παξαηίζεληαη νη ζρεηηθνί νξηζκνί, θαζψο θαη νη εμαηξέζεηο θαη ν ηξφπνο δηαρείξηζήο ηνπο. 

εκεηψλεηαη φηη ν λφκνο αθνξά ζην ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ ππφ ηελ έλλνηα πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο νξηζκνχο, ελψ νη εμαηξέζεηο αθνξνχλ εμαηξέζεηο απφ ηηο πξνβιέςεηο 

ηεο Οδεγίαο 2009/81/ΔΚ. 

   Σν δεχηεξν κέξνο αθνξά ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ επνπηεία ησλ 

πξνγξακκάησλ ακπληηθψλ πξνκεζεηψλ. Πεξηγξάθνληαη ε Γνκή Γπλάκεσλ, ν 

Μαθξνπξφζεζκνο Πξνγξακκαηηζκφο θαη ν Κπιηφκελνο Πξνγξακκαηηζκφο πνπ απνηεινχλ 

ην επηρεηξεζηαθφ θαη ρξεκαηνδνηηθφ πιαίζην γηα ηε δηαδηθαζία πξνκήζεηαο. Ζ δηαδηθαζία 

πξνζδηνξηζκνχ, ηεθκεξίσζεο θαη έγθξηζεο ηεο πξνκήζεηαο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν γηα 

ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνκήζεηαο, ψζηε ε ππφ έγθξηζε πξνκήζεηα λα 

ιάβεη ηελ απαηηνχκελε ηππηθή κνξθή γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο. ην κέξνο απηφ 

πεξηιακβάλνληαη επίζεο άξζξα γηα ηελ Δζληθή Ακπληηθή Βηνκεραληθή ηξαηεγηθή θαη ηελ 

Δλ πλερεία Τπνζηήξημε ησλ Οπιηθψλ πζηεκάησλ, θαζψο απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο γηα ηε δηακφξθσζε ηφζν ηνπ ζπλνιηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ αιιά θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε πξνκήζεηαο ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ. Πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε 

πξφβιεςε γηα έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή εμνπιηζηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ηεο ΒηΔ. 

   ην ηξίην κέξνο πεξηιακβάλνληαη ζε δχν θεθάιαηα νη αξκνδηφηεηεο ησλ θνξέσλ ηνπ 

ΤΠΔΘΑ θαη νη θαλφλεο δηαθάλεηαο θαη ειέγρνπ πνπ δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο κε νηθνλνκηθνχο 

θνξείο – αλαδφρνπο, ηηο ππνρξεψζεηο απηψλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο ειέγρνπ ηνπ ΤΠΔΘΑ, σο 

θαη ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην. εκεηψλεηαη φηη ηα πεξηερφκελα 

ηνπ κέξνπο απηνχ αθνξνχλ θαη δηέπνπλ ην ζχλνιν ηεο ακπληηθήο πξνκήζεηαο (φιεο ηηο 

θάζεηο) θαη ππ’ απηήλ ηελ έλλνηα απνηεινχλ ην θαλνληζηηθφ πιαίζην δενληνινγίαο εληφο 

ηνπ νπνίνπ είλαη δπλαηή ε πινπνίεζή ηεο. 

   ην ηέηαξην κέξνο πεξηιακβάλνληαη ηξία θεθάιαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε γεληθέο 

αξρέο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ, ζε νξγαλσηηθά ζέκαηα θαη ζε βαζηθέο ζπκβαηηθέο 

πξνβιέςεηο. Οη πξνβιέςεηο ηνπ κέξνπο απηνχ πεγάδνπλ ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο απφ ηηο 

νηθείεο πξνβιέςεηο ηεο Οδεγίαο 2009/81/ΔΚ, εθηφο απφ κηθξφ αξηζκφ δηαδηθαζηηθψλ - 

νξγαλσηηθψλ ζεκάησλ πνπ δελ ξπζκίδνληαη απφ ηελ ελ ιφγσ Οδεγία. ην θεθάιαην Α΄ 

ζπλνςίδνληαη νη βαζηθέο αξρέο δηελέξγεηαο φισλ ησλ ζπκβάζεσλ (ηζφηηκεο κεηαρείξηζεο, 

δίρσο δηαθξίζεηο θαη κε δηαθάλεηα), πξνζδηνξίδνληαη νη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο 

νηθνλνκηθνί θνξείο, θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο εθηηκψκελεο νηθνλνκηθήο αμίαο 

ησλ ζπκβάζεσλ, ε δπλαηφηεηα πξνζθπγήο ζε ηερληθφ δηάινγν, ε ππνρξέσζε  

εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη πξνζηαζίαο δηαβαζκηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεζκεχνπλ ηφζν 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή φζν θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο, θαζψο επίζεο 

ξπζκίδεηαη ε δηαδηθαζία θαη νη πξνυπνζέζεηο ρξήζεο ηεο ηερληθήο ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην. 



ην θεθάιαην Β΄ πεξί νξγάλσζεο πεξηιακβάλνληαη πξνβιέςεηο γηα ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

κεηξψνπ ζπκβάζεσλ ακπληηθνχ ηνκέα (ΖΜΓΖΑΣ), εξγαιεία θαη ζηαηηζηηθέο ππνρξεψζεηο 

πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, θαζψο θαη κεηξψα νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζε εζληθφ 

(ΔΜΔΑΣ) θαη επξσπατθφ επίπεδν. ην θεθάιαην Γ΄ πεξηιακβάλνληαη νδεγίεο θαη 

ππνρξεψζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη βαζηθέο πξφλνηεο 

πεξί ππεξγνιαβίαο, αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ θαη εθνδηαζκνχ, θαζψο θαη ζπκκφξθσζεο 

κε θνξνινγηθέο, πεξηβαιινληηθέο, θνηλσληθναζθαιηζηηθέο θαη εξγαζηαθέο ππνρξεψζεηο, ζε 

ζπκκφξθσζε πάληνηε κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο Οδεγίαο 2009/81/ΔΚ. 

   Σν πέκπην κέξνο πεξηιακβάλεη δχν θεθάιαηα, ηα νπνία αλαθέξνληαη αληίζηνηρα 

ζηηο αθνινπζεηέεο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κε εθηηκψκελε αμία ίζε ή αλψηεξε θαη 

θαηψηεξε απφ ηα φξηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γηα ηηο ζπκβάζεηο πξνεθηηκψκελεο αμίαο 

ίζεο ή άλσ ησλ ρξεκαηηθψλ νξίσλ ηεο Οδεγίαο 2009/81/ΔΚ, αθνινπζείηαη ε ελσζηαθή 

ηππνινγία δηάθξηζεο ζχκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ Οδεγία, ελψ γηα ηηο ζπκβάζεηο 

πξνεθηηκψκελεο αμίαο θάησ ησλ νξίσλ αθνινπζείηαη ε εζληθή ηππνινγία. Σα αλαθεξφκελα 

ζηνλ παξφληα λφκν ηζρχνπλ γηα ηηο ζπκβάζεηο ακθφηεξσλ ησλ θεθαιαίσλ, εθηφο ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά σο εμαίξεζε ζην δεχηεξν θεθάιαην. 

   Σν έθην κέξνο πεξηιακβάλεη πξνβιέςεηο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δηαγσληζκψλ 

ζπκβάζεσλ ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ. Δηδηθφηεξα πεξηιακβάλεη ηα ζηάδηα ηεο 

γλσζηνπνίεζεο εθ κέξνπο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

(δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο, πξφζθιεζε ππνςεθίσλ), ηεο πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, έσο θαη 

ηελ επηινγή ηνπ/ησλ ππνςεθίνπ/-σλ αλαδφρνπ/-σλ, ηελ θαηαθχξσζε θαη ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηελ έλλνκε πξνζηαζία πνπ ζπλνδεχεη ηα πξναλαθεξζέληα 

ζηάδηα κέρξη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. πγθεθξηκέλα, ηα θεθάιαηα Α΄ έσο Γ΄ αλαθέξνληαη 

ζηα δηαδνρηθά ζηάδηα κηαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζε κεγάιν βαζκφ 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο νηθείεο πξνβιέςεηο ηεο Οδεγίαο 2009/81/ΔΚ, κε επηκέξνπο 

δηαδηθαζηηθά ζέκαηα λα ξπζκίδνληαη απφ ηελ παξνχζα εζληθή λνκνζεζία, ελψ ην θεθάιαην 

Δ΄ πεξί ελλφκνπ πξνζηαζίαο πξνέξρεηαη ζηελ νιφηεηά ηνπ απφ ηελ Οδεγία 2009/81/ΔΚ. 

εκεηψλεηαη φηη ην κέξνο απηφ έρεη εθαξκνγή ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζην πέκπην κέξνο (άλσ θαη θάησ ησλ ρξεκαηηθψλ νξίσλ), εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ 

ξεηά νξίδεηαη ζην λφκν δηαθνξεηηθά. 

   Σν έβδνκν κέξνο αλαθέξεηαη ζηελ εθηέιεζε ζχκβαζεο ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ 

θαη ξπζκίδεη φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πηζαλή εμέιημή ηεο, φπσο εθαξκνζηέν 

δίθαην, ηξνπνπνηήζεηο, παξαθνινχζεζε, δηαζθάιηζε πνηφηεηαο, παξαιαβέο, θπξψζεηο 

θιπ. Σν κέξνο απηφ ζπληζηά πξνζαξκνγή ηνπ λ.3433/06 θαη δελ εκπίπηεη – πέξαλ ησλ 

γεληθψλ αξρψλ – ζηηο πξνβιέςεηο ηεο Οδεγίαο 2009/81/ΔΚ. εκεηψλεηαη φηη ε κεηαθνξά 

ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ παξφληνο κέξνπο (ζην εχξνο θαη βαζκφ πνπ πξνζδηνξίδεη θάζε 

άξζξν) ζηα έγγξαθα ησλ ζπκβάζεσλ ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ απνηειεί ππνρξέσζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο. 

   Σν φγδνν κέξνο πεξηιακβάλεη εηδηθέο πεξηπηψζεηο ζπκβάζεσλ ζηξαηησηηθνχ 

εμνπιηζκνχ, νη νπνίεο είηε δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2009/81/ΔΚ, 

είηε εκπίπηνπλ ζηηο εμαηξέζεηο ηεο. Δηδηθφηεξα, ζην θεθάιαην Α΄ πεξηιακβάλνληαη 

πξνβιέςεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ εχρξεζηνπ κε επηρεηξεζηαθά αλαγθαίνπ ζηξαηησηηθνχ 

εμνπιηζκνχ, ζην θεθάιαην Β΄ πεξηιακβάλνληαη εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο γηα ηα πξνγξάκκαηα 

θαη ηηο ζπκβάζεηο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, ελψ ζην θεθάιαην Γ΄ παξαηίζεηαη 

πεξηπησζηνινγία εμαηξέζεσλ, εμεηδηθεπκέλε ζηε θχζε ηεο απνζηνιήο ησλ ΔΓ, φπσο ε 

επίθιεζε ηνπ άξζξνπ 346 ΛΔΔ γηα ηελ πξνζηαζία νπζησδψλ ζπκθεξφλησλ αζθαιείαο 



ηεο ρψξαο, εηδηθέο πξνβιέςεηο γηα ηελ αζθάιεηα εθνδηαζκνχ θαη ηελ ελ ζπλερεία 

ππνζηήξημε ησλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ θαη έθηαθηεο δηαδηθαζίεο γηα πεξηφδνπο θξίζεο ή 

πνιέκνπ. 

   Σέινο, ζην έλαην κέξνο ξπζκίδνληαη νη κεηαβαηηθέο θαη θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο, 

παξαζέηνληαο θαηά θχξην ιφγν ξεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ λ.3978/11, 3433/06 θαη 3883/10 

(άξζξα 72-76). 

 

 

Β. ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ 

 

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ 

Γεληθέο αξρέο – Πεδίν εθαξκνγήο 

Άξζξν 1 

Αληηθείκελν 

   Καζνξίδεηαη ην αληηθείκελν ηνπ λφκνπ. Ζ ελαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε 

ηελ Οδεγία 2009/81/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο 

Ηνπιίνπ 2009 (L 216) έρεη επηηεπρζεί κε ηελ ζέζπηζε ηνπ λφκνπ λ.3978/11 θαη δηαηεξείηαη 

κε ηνλ παξφληα λφκν. 

Άξζξν 2 

Οξηζκνί 

   Γίλνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά νη νξηζκνί ελλνηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο 

ζηνλ παξφληα λφκν, ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο έλλνηεο πνπ εηζάγεη ε Οδεγία 

2009/81/ΔΚ.  

Άξζξν 3 

Πεδίν εθαξκνγήο 

   Οξηνζεηείηαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ. Δηδηθφηεξα: 

   Όιεο νη ζπκβάζεηο πνπ αλαηίζεληαη ζηνλ ηνκέα ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη 

δελ εμαηξνχληαη ξεηά, εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ, αλεμαξηήησο 

πξνυπνινγηζκνχ. Τθίζηαηαη σζηφζν επηθχιαμε γηα ηα άξζξα 36, 51, 52, 62 θαη 346 ηεο 

πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηα νπνία πξνβιέπνληαη εηδηθέο 

εμαηξέζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ πνπ ζεζπίδνληαη ζηελ πλζήθε θαη θαηά 

ζπλέπεηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξάγσγνπ δηθαίνπ πνπ βαζίδεηαη ζηηο ελ ιφγσ αξρέο. 

Ωο εθ ηνχηνπ, θακία δηάηαμε ηνπ παξφληνο δελ πξέπεη λα απαγνξεχεη ηελ επηβνιή ή ηελ 

εθαξκνγή κέηξσλ πνπ ζεσξνχληαη αλαγθαία γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ πνπ 

έρνπλ αλαγλσξηζζεί σο λφκηκα απφ ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο. Σνχην ζεκαίλεη 

εηδηθφηεξα φηη ε ζχλαςε ζπκβάζεσλ πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ, 

κπνξεί λα εμαηξείηαη απφ απηφ γηα ιφγνπο δεκφζηαο αζθάιεηαο ή γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο 

ησλ νπζησδψλ ζπκθεξφλησλ αζθάιεηαο ηνπ θξάηνπο. Σνχην ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε 

ζπκβάζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηφζν 

ππέξκεηξα απζηεξέο απαηηήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ εθνδηαζκνχ ή νη νπνίεο είλαη ηφζν 

εκπηζηεπηηθέο ή ζεκαληηθέο γηα ηελ εζληθή θπξηαξρία, ψζηε αθφκε θαη νη εηδηθέο δηαηάμεηο 

ηνπ λφκνπ δελ επαξθνχλ γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ νπζησδψλ ζπκθεξφλησλ αζθάιεηαο, ν 

θαζνξηζκφο ησλ νπνίσλ εκπίπηεη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ θξάηνπο.  

   Καηλνηνκία ηνπ λένπ λφκνπ απνηειεί φηη νη εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζία 

πξνζθπγήο ζην άξζξν 346 ΛΔΔ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 135 απηνχ, ην νπνίν 



ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηε χζηαζε ηεο ΔΔ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ εμαίξεζεο 

απφ ην ελσζηαθφ δίθαην. ε θάζε πεξίπησζε, ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ ελ ιφγσ 

εμαηξέζεσλ πξέπεη λα εξκελεχεηαη θαηά ηξφπν, ψζηε ηα απνηειέζκαηά ηνπο λα κελ 

εθηείλνληαη πέξαλ ηνπ απνιχησο αλαγθαίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νπζησδψλ 

ζπκθεξφλησλ αζθάιεηαο ηνπ θξάηνπο. Ζ κε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ πξέπεη λα είλαη αλάινγε 

πξνο ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο θαη λα πεξηνξίδεη ζην ειάρηζην αλαγθαίν κέηξν ηελ 

ειεχζεξε θπθινθνξία αγαζψλ θαη ηελ ειεπζεξία παξνρήο ππεξεζηψλ. 

   ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ εκπίπηνπλ: α) νη ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο 

ζηξαηησηηθνχ θαη επαίζζεηνπ εμνπιηζκνχ, β) νη ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη 

έξγσλ πνπ αθνξνχλ άκεζα ηνλ ζηξαηησηηθφ θαη επαίζζεην εμνπιηζκφ θαη κάιηζηα 

νπνηαδήπνηε ζηνηρεία ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο (θχξηεο ζπκβάζεηο θαη ζπκβάζεηο ελ ζπλερεία 

ππνζηήξημεο), γ) νη ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ θαη έξγσλ γηα εηδηθνχο ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο, 

θαζψο θαη δ) νη ζπκβάζεηο επαίζζεησλ ππεξεζηψλ θαη επαίζζεησλ έξγσλ. Γηεπθξηλίδεηαη 

φηη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ πεξηιακβάλνληαη ηφζν νη ζπκβάζεηο γηα ηηο βαζηθέο 

κνλάδεο, φζν θαη νη ζπκβάζεηο αξρηθήο θαη ελ ζπλερεία ππνζηήξημεο, δειαδή φινο ν 

θχθινο δσήο ηνπ εθάζηνηε πξντφληνο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο έξεπλαο, αλάπηπμεο, 

βηνκεραληθήο αλάπηπμεο, παξαγσγήο, επηζθεπήο, εθζπγρξνληζκνχ, ηξνπνπνίεζεο, 

ζπληήξεζεο, δηνηθεηηθήο κέξηκλαο, εθπαίδεπζεο, δνθηκήο, απφζπξζεο θαη δηάζεζεο. 

   Ζ έλλνηα ηνπ «ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ», θνκβηθή έλλνηα ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

ρξεζηκνπνηείηαη σο ζπλψλπκε ηεο έλλνηαο ηνπ «ακπληηθνχ πιηθνχ», φξνπ πνπ απαληάηαη 

ζηελ θείκελε λνκνζεζία θαη πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηηο θχξηεο κνλάδεο αιιά θαη κέξε, 

επηκέξνπο ζηνηρεία, ζπλαξκνινγνχκελα ή κε ηκήκαηα, θαηαζθεπαζηηθά κέξε, 

ππνζπγθξνηήκαηα, αληαιιαθηηθά θαη απαξηία. Ωο ζηξαηησηηθφο εμνπιηζκφο λννχληαη θαη΄ 

αξρήλ νη ηχπνη πξντφλησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν φπισλ, ππξνκαρηθψλ θαη 

πνιεκηθνχ πιηθνχ, ν νπνίνο εγθξίζεθε κε ηελ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ 255/58 ηεο 15εο 

Απξηιίνπ 1958 (Έγγξαθν 368/58, Πξαθηηθά ηεο 15εο Απξηιίνπ 1958). Ωζηφζν, επεηδή ν 

θαηάινγνο απηφο είλαη γεληθφο, πξέπεη λα εξκελεχεηαη θαηά ηξφπν επξχ, κε γλψκνλα ηνλ 

εμειηζζφκελν ραξαθηήξα ηεο ηερλνινγίαο, ηελ πνιηηηθή ζχλαςεο ζπκβάζεσλ θαη ηηο 

ζηξαηησηηθέο απαηηήζεηο πνπ νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε λέσλ ηχπσλ εμνπιηζκνχ, ηδίσο 

βάζεη ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο Κνηλνχ ηξαηησηηθνχ Καηαιφγνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ έλλνηα ηνπ «ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ» ππάγνληαη επίζεο θαη ηα 

ιεγφκελα πιηθά δηηηήο ρξήζεο (dual use), δειαδή πιηθά, ηα νπνία κνινλφηη αξρηθψο είραλ 

ζρεδηαζζεί γηα πνιηηηθή ρξήζε, αξγφηεξα πξνζαξκφζζεθαλ ή δχλαληαη λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζε ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο φπια, 

ππξνκαρηθά ή πνιεκηθφ πιηθφ. Δπνκέλσο, θαη νη ζπκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα δηηηήο 

ρξήζεο πιηθά, ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ. 

   ηνλ ηνκέα ηεο κε ζηξαηησηηθήο αζθάιεηαο, ν λφκνο εθαξκφδεηαη θαη ζε ζπκβάζεηο 

πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά παξφκνηα κε εθείλα ησλ ζπκβάζεσλ άκπλαο θαη είλαη εμίζνπ 

επαίζζεηεο, ηδίσο ζε ηνκείο ζηνπο νπνίνπο νη Έλνπιεο Γπλάκεηο ζπλεξγάδνληαη κε ηα 

ψκαηα Αζθαιείαο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ίδησλ απνζηνιψλ ή φηαλ ν ζθνπφο ηεο 

ζχκβαζεο είλαη ε πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο ρψξαο ή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

εληφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο ή θαη πέξαλ απηήο θαηά ζνβαξψλ απεηιψλ απφ κε 

ζηξαηησηηθνχο ή κε θπβεξλεηηθνχο παξάγνληεο. Απηφ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη γηα 

παξάδεηγκα ηελ θχιαμε ησλ ζπλφξσλ, δξαζηεξηφηεηεο αζηπλφκεπζεο, απνζηνιέο 

δηαρείξηζεο θξίζεσλ θ.ν.θ. Δπηπιένλ, νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ εθαξκφδνληαη θαη ζε 

ζπκβάζεηο, νη νπνίεο, αλ θαη δελ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ πξνκήζεηα ζηξαηησηηθνχ 



εμνπιηζκνχ ή επαίζζεηνπ εμνπιηζκνχ, είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε νξηζκέλσλ 

ζηξαηησηηθψλ απαηηήζεσλ ή απαηηήζεσλ αζθάιεηαο. 

   Δηδηθά γηα ηηο ζπκβάζεηο ησλ ζηξαηησηηθψλ έξγσλ, κειεηψλ θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ 

ηνπ ακπληηθνχ ηνκέα, εθαξκφδνληαη θαη’ αξρήλ νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαη αλαινγηθά νη 

δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/2016 (Α΄ 147) θαζψο θαη ην π.δ. 378/1987 (Α΄ 168) γηα ηα ζηξαηησηηθά 

δεκφζηα έξγα. Ωο ζηξαηησηηθά δεκφζηα έξγα λννχληαη ηδίσο ηα έξγα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

εμππεξέηεζε-ιεηηνπξγία ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ, αιιά θαη ηα έξγα ηα νπνία, αλ θαη δελ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ, σζηφζν εμππεξεηνχλ θαη επηδηψθνπλ 

απνθιεηζηηθά θαη απηνηειψο ζηξαηησηηθφ ζθνπφ, φπσο ηδίσο έξγα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

θαηαζθεπή ζηξαηησηηθψλ θπιαθίσλ ή ζηελ θαηαζθεπή δηαδξφκνπ πξνζγείσζεο θαη 

απνγείσζεο ζηξαηησηηθψλ αεξνζθαθψλ θ.ν.θ. 

Άξζξν 4 

Δμαηξέζεηο – Υξήζε εμαηξέζεσλ 

   Οη δηαηάμεηο ηνπ ηέηαξηνπ, πέκπηνπ θαη έθηνπ κέξνπο, θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 136 

θαη 139 δελ εθαξκφδνληαη ζηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο ζπκβάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν. Δηδηθφηεξα, νη ζπκβάζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄, β΄ θαη γ΄ εμαηξνχληαη απφ ηηο 

πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεηο, ιφγσ εθαξκνγήο εηδηθψλ θαλφλσλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ, νη 

νπνίνη απνξξένπλ είηε απφ δηεζλείο ζπκθσλίεο ή ξπζκίζεηο κεηαμχ θξαηψλ κειψλ θαη 

ηξίησλ ρσξψλ, είηε απφ ζπκθσλίεο ή δηαθαλνληζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζηάζκεπζε 

ζηξαηεπκάησλ απφ έλα θξάηνο-κέινο ζε άιιν ή ζε ηξίηε ρψξα ή κε ηε ζηάζκεπζε 

ζηξαηεπκάησλ απφ ηξίηε ρψξα ζε θξάηνο κέινο, είηε απφ θαλφλεο δηεζλψλ νξγαληζκψλ, 

φηαλ νη ηειεπηαίνη αγνξάδνπλ γηα δηθνχο ηνπο ζθνπνχο ή ππνρξεψλνπλ θξάηε κέιε λα 

αγνξάδνπλ ζχκθσλα κε απηνχο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο πεξίπησζεο α΄ απνηειεί 

ε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κέζσ ηεο λαηντθήο ππεξεζίαο NATO SUPPORT AND 

PROCUREMENT AGENCY (NSPA). Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, 

πξνυπνζέηεη φηη ε ππφ αλάζεζε ζχκβαζε εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο δηεζλνχο 

ζπκθσλίαο ή δηαθαλνληζκνχ, φηη ε ελ ιφγσ δηεζλήο ζπκθσλία ή δηαθαλνληζκφο έρεη 

ζπλαθζεί κεηαμχ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ θξαηψλ κειψλ θαη ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ηξίησλ 

ρσξψλ θαη φηη ε δηεζλήο ζπκθσλία ή δηαθαλνληζκφο εκπεξηέρεη εηδηθνχο δηαδηθαζηηθνχο 

θαλφλεο αλαθνξηθά κε ηελ ζχλαςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο. 

   Ζ πεξίπησζε δ΄ αλαθέξεηαη ζηηο ζπκβάζεηο, γηα ηηο νπνίεο ε εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ ζα ππνρξέσλε ηελ Διιάδα λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο ε απνθάιπςε 

ησλ νπνίσλ ζεσξεί φηη είλαη αληίζεηε πξνο ηα νπζηψδε ζπκθέξνληα αζθαιείαο ηεο, ελψ ε 

πεξίπησζε ε΄ αλαθέξεηαη ζηηο ζπκβάζεηο γηα ζθνπνχο δξαζηεξηνηήησλ ζπιινγήο 

πιεξνθνξηψλ. Πξάγκαηη, ζηνλ ηνκέα ηεο άκπλαο θαη αζθάιεηαο κεξηθέο ζπκβάζεηο είλαη 

ηφζν επαίζζεηεο, ψζηε δελ ζα άξκνδε ε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ, παξά ηνλ εηδηθφ 

ραξαθηήξα ηνπ. Πξφθεηηαη γηα ζπκβάζεηο πςειήο δηαβάζκηζεο πνπ ζρεηίδνληαη 

απνθιεηζηηθά κε κε ζηξαηησηηθή αζθάιεηα, ηδίσο ζπκβάζεηο πνπ αλαηίζεληαη απφ ηηο 

ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ ή γηα θάζε είδνπο δξαζηεξηφηεηα ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηψλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ αληηθαηαζθνπείαο. Σνχην ηζρχεη ηδίσο ζε 

ζπκβάζεηο ζηηο νπνίεο ην ππφ πξνκήζεηα αληηθείκελν έρεη απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηε ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ, αλεμαξηήησο ηνπ ρξήζηε απηνχ, θαη φρη γεληθά ζε ζπκβάζεηο γηα ηνλ 

εμνπιηζκφ ησλ ππεξεζηψλ πνπ αζρνινχληαη θαη' αξκνδηφηεηα θαη γεληθά κε ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ. Ηζρχεη επίζεο γηα άιιεο, ηδηαίηεξα επαίζζεηεο αγνξέο πνπ απαηηνχλ 

εμαηξεηηθά πςειφ επίπεδν εκπηζηεπηηθφηεηαο, φπσο αγνξέο νη νπνίεο πξννξίδνληαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ζπλφξσλ ή ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ή ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο, αγνξέο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε θξππηνγξάθεζε ή πξννξίδνληαη εηδηθά γηα 



κπζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή άιιεο εμίζνπ επαίζζεηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχληαη απφ 

ηελ αζηπλνκία θαη ηηο δπλάκεηο αζθαιείαο. 

   Ζ πεξίπησζε ζη΄ αλαθέξεηαη ζηηο ζπκβάζεηο πνπ αλαηίζεληαη ζην πιαίζην 

πξνγξακκάησλ ζπλεξγαζίαο βάζεη έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, πνπ εθηειείηαη απφ θνηλνχ απφ 

ηνπιάρηζηνλ δχν θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. θαη, ελδερνκέλσο ζε ζπλεξγαζία κε ηξίηεο ρψξεο. 

Ωο πξνο ηα εηδηθφηεξα δεηήκαηα πινπνίεζεο ηέηνησλ πξνγξακκάησλ, γίλεηαη εηδηθή 

αλαθνξά ζην άξζξν 133. 

   Ζ πεξίπησζε δ΄ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ΔΓ ή νη δπλάκεηο αζθαιείαο 

ηνπ θξάηνπο δηεμάγνπλ επηρεηξήζεηο εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο ΔΔ θαη αλαγθάδνληαη, επεηδή 

απηφ επηβάιιεηαη απφ επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο, λα ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο κε 

νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ κε ζηξαηησηηθψλ αγνξψλ. 

   Ζ πεξίπησζε ε΄ αλαθέξεηαη ζηηο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν 

ηελ θηήζε ή ηε κίζζσζε, κε νπνηαδήπνηε ρξεκαηνδνηηθά κέζα, γεο, πθηζηάκελσλ 

θηηζκάησλ ή άιισλ αθηλήησλ ή αθνξνχλ ζε άιια δηθαηψκαηα επ' απηψλ. Οη ζπκβάζεηο 

απηέο εμαηξνχληαη ιφγσ ησλ ηδηαδφλησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, ηα νπνία θαζηζηνχλ 

απξφζθνξε ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ηνπ λφκνπ. 

   Ζ πεξίπησζε ζ΄ αλαθέξεηαη ζηηο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν 

α) ηελ πξνκήζεηα ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ ή επαίζζεηνπ εμνπιηζκνχ, β) έξγα θαη 

ππεξεζίεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηέηνην εμνπιηζκφ ή γ) έξγα θαη ππεξεζίεο εηδηθά γηα 

ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο ή επαίζζεηα έξγα θαη επαίζζεηεο ππεξεζίεο, ηδίσο πξνγξάκκαηα 

ηξαηησηηθψλ Πσιήζεσλ Δμσηεξηθνχ (FMS). ηελ πεξίπησζε απηή νη φξνη ησλ 

ζπκβάζεσλ, νη δηαδηθαζίεο ζχλαςεο θαη ν ηξφπνο πινπνίεζήο ηνπο θαζνξίδνληαη θάζε 

θνξά κεηά απφ δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, ππφ ηελ επηθχιαμε 

ηεο αξρήο ηεο ακνηβαηφηεηαο. 

   Ζ πεξίπησζε η΄ αλαθέξεηαη ζηηο ππεξεζίεο δηαηηεζίαο θαη ζπκβηβαζκνχ. Οη ελ ιφγσ 

ζπκβάζεηο εμαηξνχληαη, δηφηη νη ππεξεζίεο δηαηηεζίαο θαη ζπκβηβαζκνχ παξέρνληαη 

ζπλήζσο απφ νξγαληζκνχο ή πξφζσπα ηα νπνία νξίδνληαη ή επηιέγνληαη θαηά ηξφπν πνπ 

δελ είλαη δπλαηφλ λα ππφθεηληαη ζε θαλφλεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ. 

   Ζ πεξίπησζε ηα΄ αλαθέξεηαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, εθηφο ησλ 

ππεξεζηψλ αζθάιηζεο, ζπκβάζεηο νη νπνίεο νκνίσο εμαηξνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ, δεδνκέλνπ φηη αλαηίζεληαη ζε πξφζσπα ή ππεξεζίεο δπλάκεη φξσλ 

πνπ δελ είλαη ζπκβαηνί κε ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ. 

   Ζ πεξίπησζε ηβ΄ αλαθέξεηαη ζηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, νη νπνίεο ζπλάπηνληαη 

απνθιεηζηηθά βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ ζηξαηησηηθνχ θαη ηνπ 

πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο. 

   Ζ πεξίπησζε ηγ΄ αλαθέξεηαη ζηηο ππεξεζίεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, πιελ εθείλσλ 

ηα νθέιε ησλ νπνίσλ αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα ηδία ρξήζε θαηά 

ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο, εθφζνλ ε ακνηβή γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο 

θαηαβάιιεηαη εμ νινθιήξνπ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Γηα ηελ ζχλαςε ησλ ελ ιφγσ 

ζπκβάζεσλ ζεζπίδνληαη εηδηθνί θαλφλεο ζην άξζξν 131 ηνπ λφκνπ. 

   Σέινο, νξίδεηαη ξεηά φηη ε επίθιεζε ησλ εμαηξέζεσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ δελ 

επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζηξαηήγεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ, ελψ 

πξνβιέπεηαη φηη ζηηο ελ ιφγσ ζπκβάζεηο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ έβδνκνπ κέξνπο 

ζην κέηξν πνπ επηηξέπεηαη απφ ηε θχζε θαη ην ζθνπφ ηνπο.  

 



 

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

Πξνγξακκαηηζκφο θαη επνπηεία ακπληηθψλ επελδχζεσλ θαη εμνπιηζκψλ  

   Σα άξζξα 72-76 ηνπ λ.3883/2010, πνπ άπηνληαλ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

πινπνίεζεο ησλ εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο Δηδηθήο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο Δμνπιηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη 

πκβάζεσλ ηεο Βνπιήο ζπλδέζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3978/2011 κέζσ ησλ άξζξσλ 1 

θαη 2 ηνπ λφκνπ απηνχ. Ωζηφζν, ζηα 8 ρξφληα πνπ κεζνιάβεζαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

εληνπίζηεθαλ πνιιά θξίζηκα ζεκεία, πνπ αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά αθνινχζσο θαη γηα ηα 

νπνία απαηηείηαη λνκνζεηηθή παξέκβαζε θαη απνζαθήληζε, ε νπνία επέξρεηαη κε ηα άξζξα 

5 έσο 9 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Αλαιπηηθφηεξα: 

   α. Με εθπφλεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηα άξζξα 72 έσο 76 ηνπ λ.3883/2010 

πξνγξακκαηηζκνχ πξνκεζεηψλ, κε απνηέιεζκα φια ηα ππνπξνγξάκκαηα λα 

ελεξγνπνηνχληαη κεκνλσκέλα, απμάλνληαο έηζη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν. 

   β.  Γπζρέξεηα ζηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο κε 

θχξηνπ ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ζηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ζπκβάζεσλ 

ππνζηήξημεο θχξηνπ ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ δελ είλαη εληαγκέλεο ζην Σξηεηέο 

Κπιηφκελν Πξφγξακκα Πιεξσκψλ θαη Παξαιαβψλ ησλ Πξνκεζεηψλ Ακπληηθνχ Τιηθνχ 

(είηε απφ ΤΠΔΘΑ είηε απφ ππεξεζία πξνκεζεηψλ ησλ ΔΓ). 

   γ. Απνπζία δηαδηθαζηψλ γηα έθηαθηεο πεξηπηψζεηο (θξίζε, πφιεκνο, έθηαθηεο 

αλάγθεο). 

    δ. Υξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο έθδνζεο ησλ απνθάζεσλ ελεξγνπνίεζεο 

πξνγξακκάησλ πξνκεζεηψλ, 

    ε.  Σν γεγνλφο φηη εκπίπηνπλ ζηελ ίδηα δηαδηθαζία έγθξηζεο απφ ηελ Δηδηθή Γηαξθή 

Δπηηξνπή Δμνπιηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη πκβάζεσλ ηεο ΒηΔ θαη ππνπξνγξάκκαηα 

θάησ ηνπ ελφο εθαηνκπξίνπ (1.000.000) επξψ πξν ΦΠΑ θαη ζπλεπψο ε «εμνκνίσζή» ηνπο 

θαηά ηχπν θαη νπζία κε ηα αληίζηνηρα κείδνλνο νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο, πξνθαιψληαο 

άζθνπε γξαθεηνθξαηία. 

  ζη.   Με πξνζδηνξηζκφο ηνπ θνξέα εθπφλεζεο ησλ πξνγξακκαηηζκψλ πξνκεζεηψλ. 

Άξζξν 5 

Γνκή Γπλάκεσλ 

    Με ην άξζξν 5 δηαηεξείηαη ε εθαξκνδφκελε εηδηθή δηαδηθαζία γηα ηε δηακφξθσζε 

ηεο δνκήο ζε πξνζσπηθφ θαη κέζα ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

δηακνξθσζνχλ νη Μαθξνπξφζεζκνη Πξνγξακκαηηζκνί Δμνπιηζκψλ θαη νη Κπιηφκελνη 

Πξνγξακκαηηζκνί πκβάζεσλ ηξαηησηηθνχ Δμνπιηζκνχ θαηά ηξφπν δηαθαλή θαη 

θνηλνβνπιεπηηθά ειέγμηκν, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη έλα νινθιεξσκέλν κνληέιν 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη φρη απνζπαζκαηηθά 

πξνσζνχκελεο εμνπιηζηηθέο αλάγθεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ έλλνηα ηνπ «κέζνπ» ηεο 

δνκήο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, φπσο απνηππψλεηαη ζηνπο νξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 2, 

πεξηιακβάλεηαη ην πιηθφ εθείλν πνπ αθνξά ζην βαζηθφ εμνπιηζκφ, ζηνλ νπνίν ππάγνληαη 

κεγάιεο θαη κείδνλνο ζεκαζίαο κνλάδεο πιηθνχ, πνπ πξννξίδνληαη λα εθπιεξψζνπλ θχξηα 

πνιεκηθή απνζηνιή, σο θαη κνλάδεο άκεζεο ή έκκεζεο ππνζηήξημεο ηεο απνζηνιήο 

απηήο, φπσο αεξνζθάθε, πνιεκηθά πινία, άξκαηα κάρεο, ππξνβφια, ζπγθξνηήκαηα 

εθηφμεπζεο ππξαχισλ, νρήκαηα εηδηθά θαη κε, ζηαζκνί RADAR ή αζχξκαηνη, εθπαηδεπηηθά 

ζπγθξνηήκαηα θαη άιια ζπλαθή σο θαη εθζπγρξνληζκνί απηψλ. 



   ηελ παξάγξαθν 1 νξίδεηαη φηη ηελ ηειηθή απφθαζε γηα ηε δνκή ζε πξνζσπηθφ θαη 

κέζα ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ιακβάλεη, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο 

Άκπλαο, ην Κπβεξλεηηθφ πκβνχιην Δμσηεξηθψλ θαη Άκπλαο, ν δε Τπνπξγφο, γηα ηελ 

ππνβνιή ηεο πξφηαζήο ηνπ, ιακβάλεη ππ' φςηλ ηνπ ηελ εηζήγεζε ηνπ πκβνπιίνπ 

Αξρεγψλ Γεληθψλ Δπηηειείσλ, ζην νπνίν εηζάγεηαη, γηα δηαηχπσζε γλψκεο, ζπλνιηθή 

πξφηαζε ηνπ Αξρεγνχ ΓΔΔΘΑ. Κάζε θιάδνο ππνβάιιεη ηηο δηθέο ηνπ κειέηεο θαη 

εηζεγήζεηο νη νπνίεο εγθξίλνληαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ. ηελ 

πξφηαζε ηνπ Αξρεγνχ ΓΔΔΘΑ ζπληίζεληαη νη αλάγθεο ησλ Κιάδσλ θαη θαζνξίδεηαη ε ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο ησλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ ή άιισλ κέζσλ. Με ηελ παξάγξαθν 2 

δηεπθξηλίδεηαη φηη ε Γνκή Γπλάκεσλ απνξξέεη απφ ηα βαζηθά θείκελα ηεο ακπληηθήο 

πνιηηηθήο, δειαδή απφ ηελ Πνιηηηθή Δζληθήο Άκπλαο, ηελ Δζληθή ηξαηησηηθή ηξαηεγηθή 

θαη ηε Γεληθή ρεδίαζε Άκπλαο ηεο Υψξαο θαη πεξηγξάθεη έλα ζπλνιηθφ ζρήκα νξγάλσζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηελ ξεαιηζηηθή εθηίκεζε ηεο απεηιήο θαη ζηελ 

πξφγλσζε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο απηή ελδέρεηαη λα εθδεισζεί. ηελ παξάγξαθν 3 

νξίδεηαη φηη ε δνκή, ζε πξνζσπηθφ θαη κέζα, ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, θαζνξίδεηαη ζηε 

βάζε ηεο πιήξνπο θαηαγξαθήο ησλ ππαξρφλησλ κέζσλ, ηεο ηεθκεξησκέλεο αμηνιφγεζεο 

ηνπ βαζκνχ ελζσκάησζήο ηνπο, θαζψο θαη ηεο απνηίκεζεο ησλ απνθηεζέλησλ κέζσλ ηεο 

ηειεπηαίαο εηθνζαεηίαο. Ζ θαηαγξαθή θαη ε απνηίκεζε απηή πεξηιακβάλεη εθηίκεζε ηεο 

επηρεηξεζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ θαη άιισλ κέζσλ, ηεο 

ελαπνκείλαζαο δηάξθεηαο δσήο, ηεο αλάγθεο εθζπγρξνληζκνχ ή αλαβάζκηζεο, ησλ 

δηαζέζηκσλ αληαιιαθηηθψλ θαη ππξνκαρηθψλ, ησλ δπλαηνηήησλ ζπληήξεζεο θαη ελ γέλεη 

ππνζηήξημεο θαη θάζε άιιν ζπλαθέο ζηνηρείν. Ζ παξάγξαθνο 4 πξνζδηνξίδεη ην ρξφλν 

επαλαμηνιφγεζεο θαη επηθαηξνπνίεζεο ηεο Γνκήο Γπλάκεσλ σο πξνο ηα απαηηνχκελα 

κέζα. ηελ παξάγξαθν 5 νξίδεηαη ν ζθνπφο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ε 

εμαζθάιηζε ηεο δηαθιαδηθφηεηαο, ε επίηεπμε ζπλεξγεηψλ θαη νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, ε 

αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ε αμηνπνίεζε ησλ 

ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ησλ θξαηψλ-κειψλ ηνπ NATO, θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Mε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 6 ζεζπίδεηαη σο ζεκειηψδεο 

παξάκεηξνο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ε ζπκκεηνρή ηεο αξκφδηαο Κνηλνβνπιεπηηθήο 

Δπηηξνπήο, ε νπνία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο, δηαηππψλεη 

γλψκε γηα φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο. 

Άξζξν 6 

Μαθξνπξφζεζκνο Πξνγξακκαηηζκφο Ακπληηθψλ Δμνπιηζκψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ 

   Με ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 νξίδεηαη φηη κε βάζε ηε Γνκή Γπλάκεσλ, 

θαηαξηίδεηαη ν Μαθξνπξφζεζκνο Πξνγξακκαηηζκφο Ακπληηθψλ Δμνπιηζκψλ ησλ Δλφπισλ 

Γπλάκεσλ κε δσδεθαεηή δηάξθεηα θαη εηήζηα επηθαηξνπνίεζε. Ζ παξάγξαθνο 2 

απνζαθελίδεη φηη ζηνλ Μαθξνπξφζεζκν Πξνγξακκαηηζκφ απνηππψλεηαη ν ζρεδηαζκφο 

ησλ αλά Γεληθφ Δπηηειείν αλαγθψλ ζε λέα κέζα θαη ππνζηήξημε πθηζηάκελσλ κέζσλ, κε ην 

ζπλνιηθφ εθηηκψκελν θφζηνο θαη ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο πινπνίεζεο απηψλ. ηελ 

παξάγξαθν 3 πξνβιέπεηαη φηη ζην Μαθξνπξφζεζκν Πξνγξακκαηηζκφ πεξηιακβάλνληαη 

φια ηα αλαγθαία πξνγξάκκαηα, αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνβιεπφκελε πεγή 

ρξεκαηνδφηεζεο. ηελ παξάγξαθν 4 νξίδεηαη φηη γηα ηελ θαηάξηηζε θαη επηθαηξνπνίεζε 

ηνπ Μαθξνπξφζεζκνπ Πξνγξακκαηηζκνχ εθαξκφδνληαη ε δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα πνπ 

ηζρχνπλ γηα ηε Γνκή Γπλάκεσλ. Σέινο, ζηελ παξάγξαθν 5 θαζνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο 

πνπ εθαξκφδνληαη πεξαηηέξσ γηα ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ, κε 

θξηηήξην ηελ πξνβιεπφκελε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο. 



Άξζξν 7 

Κπιηφκελνο Πξνγξακκαηηζκφο Πιεξσκψλ θαη Παξαιαβψλ ησλ πκβάζεσλ ηξαηησηηθνχ  

Δμνπιηζκνχ 

   ηελ παξάγξαθν 1 νξίδεηαη φηη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Μαθξνπξφζεζκνπ 

Πξνγξακκαηηζκνχ Δμνπιηζκψλ θαηαξηίδεηαη ν Σεηξαεηήο Κπιηφκελνο Πξνγξακκαηηζκφο 

πκβάζεσλ ηξαηησηηθνχ Δμνπιηζκνχ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ελψ κε ηε δηάηαμε ηεο 

παξαγξάθνπ 2 θαζνξίδεηαη φηη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ 

ηζρχεη γηα ηε Γνκή Γπλάκεσλ, ε νπνία φκσο νινθιεξψλεηαη κε απφθαζε ηνπ ΤΔΘΑ, κεηά 

ηε δηαηχπσζε γλψκεο ηεο αξκφδηαο θνηλνβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, θαζψο θαη φηη θηλείηαη 

ζην πιαίζην ησλ ζρεηηθψλ πξνβιέςεσλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. ηελ παξάγξαθν 

3 απνζαθελίδεηαη φηη ν Κπιηφκελνο Πξνγξακκαηηζκφο αθνξά ζηηο ζπκβάζεηο 

πξνγξακκάησλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη ζην ζχλνιν ή ελ κέξεη απφ ηηο πηζηψζεηο πνπ 

έρνπλ εγγξαθεί ή/θαη πξνβιέπεηαη λα εγγξαθνχλ ζε ΚΑΔ ηνπ ΤΠΔΘΑ γηα πινπνίεζε 

Δμνπιηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, κε θξηηήξην ηηο ηεζείζεο νξνθέο 

εθάζηνπ έηνπο γηα ηελ ελ ιφγσ νκάδα. Σέινο ζηελ παξάγξαθν 4 θαζνξίδεηαη ε δηάξζξσζε 

θαη ην πεξηερφκελν ηνπ Κπιηφκελνπ Πξνγξακκαηηζκνχ. 

Άξζξν 8 

Δλεξγνπνίεζε Πξνγξάκκαηνο ηξαηησηηθνχ Δμνπιηζκνχ 

   ην άξζξν 8 θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο 

ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ. Δηδηθφηεξα: 

   ηελ παξάγξαθν 1 θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο πξνγξάκκαηνο 

ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Μαθξνπξφζεζκνπ Πξνγξακκαηηζκνχ, βάζεη ηεο 

εθηηκψκελεο αμίαο θαη ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζήο, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί ζηνλ Κπιηφκελν 

Πξνγξακκαηηζκφ, ελψ ζηελ παξάγξαθν 2 νξίδεηαη εηδηθά φηη ζηελ πεξίπησζε 

πξνγξάκκαηνο πξνκήζεηαο λένπ κέζνπ ή εθζπγρξνληζκνχ/αλαβάζκηζεο πθηζηάκελνπ 

κέζνπ, ε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ελεξγνπνίεζεο πξνυπνζέηεη εθπφλεζε ζπγθεθξηκέλεο 

κειέηεο απφ ην νηθείν Γεληθφ Δπηηειείν. ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 πεξηγξάθεηαη ε 

δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο έθηαθησλ πξνγξακκάησλ πνπ δελ είλαη εληαγκέλα ζηνλ 

Μαθξνπξφζεζκν Πξνγξακκαηηζκφ αιιά θξίλνληαη αλαγθαία γηα ζνβαξνχο ιφγνπο, θαζψο 

θαη πξνγξακκάησλ πνπ είλαη αλαγθαία κέρξη ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξψηνπ Μαθξνπξφζεζκνπ 

θαη Κπιηφκελνπ Πξνγξακκαηηζκνχ.  

   ηελ παξάγξαθν 5 πξνβιέπεηαη φηη ε δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο πξνγξάκκαηνο 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Δρνληνο ηελ Οηθνλνκηθή Δμνπζία 

(ΔΟΔ), κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη ε δηαδηθαζία θαη νη εηδηθνί φξνη πινπνίεζεο θαη δίλεηαη ε 

εληνιή ζηελ αξκφδηα ππεξεζία γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ησλ 

απαηηνχκελσλ ζπκβάζεσλ. Σέινο, ζηελ παξάγξαθν 6 νξίδεηαη φηη ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο θξίζεο, πνιέκνπ θαη εθηάθησλ θαηεπεηγνπζψλ επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ κεηά 

απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

έθδνζεο απφθαζεο ελεξγνπνίεζεο ρσξίο ηελ ηήξεζε κέξνπο ή θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ 

πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ ελεξγνπνίεζεο πξνγξάκκαηνο. 

Άξζξν 9 

Αξκνδηφηεηεο ηεο Δηδηθήο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο Δμνπιηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη 

πκβάζεσλ ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ 

   ηελ παξάγξαθν 1 πξνζδηνξίδνληαη ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο 

ζπκβάζεσλ ηνπ ακπληηθνχ ηνκέα ζηα νπνία απαηηείηαη ζπκκεηνρή ηεο Δηδηθήο Γηαξθνχο 

Δπηηξνπήο Δμνπιηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη πκβάζεσλ ηεο Βνπιήο, ελψ κε ηε δηάηαμε 



ηεο παξαγξάθνπ 2 θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή ε ελεκέξσζε ηεο αξκφδηαο Κνηλνβνπιεπηηθήο 

Δπηηξνπήο, ζε θάζε ηαθηηθή ζχλνδν, ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ Μαθξνπξφζεζκνπ θαη ηνπ 

Κπιηφκελνπ Πξνγξακκαηηζκνχ. 

Άξζξν 10 

Δζληθή Ακπληηθή Βηνκεραληθή ηξαηεγηθή 

   Με ην άξζξν 10 δηαηεξείηαη ε ππνρξέσζε ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ γηα ηελ 

εθπφλεζε Δζληθήο Ακπληηθήο θαη Βηνκεραληθήο ηξαηεγηθήο (ΔΑΒ), ζηελ νπνία 

θαζνξίδνληαη νη γεληθέο αξρέο, θαηεπζχλζεηο θαη θπξίσο ηα θαηάιιεια κέηξα πνπ πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νπζησδψλ ζπκθεξφλησλ αζθαιείαο ηεο ρψξαο, κέζσ 

ηεο ηαρείαο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ ησλ Δλφπισλ 

Γπλάκεσλ, ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο πνιέκνπ θαη θξίζεσλ. 

   Δηδηθφηεξα, ζηελ παξάγξαθν 1 νξίδεηαη φηη ε ΔΑΒ απνηειεί ηε βάζε γηα ηε ράξαμε 

ηεο εζληθήο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο ακπληηθήο ηερλνινγίαο θαη βηνκεραλίαο, κε ζηφρν ηελ 

δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο εζληθήο ακπληηθήο ηερλνινγηθήο-βηνκεραληθήο βάζεο. ηελ 

ΔΑΒ θαηά πξψηνλ θαηαγξάθνληαη θαη αμηνινγνχληαη νη αλάγθεο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ 

γηα ηελ πξφζθηεζε αλαγθαίσλ πιηθψλ θαη κέζσλ θαη θάζε είδνπο ππνζηήξημε απηψλ ζηε 

δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, αλάινγα κε ηηο επηρεηξεζηαθέο ζπλζήθεο θαη αλάγθεο, θαη 

θαηά δεχηεξνλ πξνζδηνξίδνληαη ζπγθεθξηκέλνη ηνκείο, ζηνπο νπνίνπο ε ρψξα πξέπεη λα 

δηαζέηεη βηνκεραληθή-ηερλνινγηθή δπλαηφηεηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εμππεξέηεζε ησλ 

σο άλσ αλαγθψλ. 

   ηε παξάγξαθν 2 πξνβιέπεηαη φηη ε ΔΑΒ εγθξίλεηαη απφ ην ΚΤΔΑ, κεηά απφ 

εηζήγεζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο θαη γλψκε ηεο αξκφδηαο Κνηλνβνπιεπηηθήο 

Δπηηξνπήο. Σέινο, ζην πιαίζην ησλ πξνβιέςεσλ γηα ηελ ΔΑΒ, κε ηε δηάηαμε ηεο 

παξαγξάθνπ 3 παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζχλαςεο εηδηθψλ ζπκβάζεσλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 

346 ηεο ΛΔΔ. 

Άξζξν 11 

Δλ ζπλερεία ππνζηήξημε νπιηθψλ ζπζηεκάησλ 

   ην άξζξν 11 ξπζκίδνληαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ελ ζπλερεία ππνζηήξημε 

(Follow-on-Support/FOS) ησλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ (Ο/), ε νπνία είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή γηα ηελ επηρεηξεζηαθή απηνλνκία θαη ηελ αζθάιεηα εθνδηαζκνχ ησλ Δλφπισλ 

Γπλάκεσλ ηεο ρψξαο. Δηδηθφηεξα: 

   ηελ παξάγξαθν 1 πξνζδηνξίδεηαη ην αληηθείκελν ησλ ζπκβάζεσλ FOS πνπ κπνξεί 

λα πεξηιακβάλνπλ πξνκήζεηα πιηθψλ/αληαιιαθηηθψλ/ππξνκαρηθψλ, ππεξεζίεο φπσο 

ηερληθή ππνζηήξημε, ζπληήξεζε, έιεγρν, επηζθεπή, εθπαίδεπζε, εθζπγρξνληζκφ, 

παξάηαζε δηάξθεηαο δσήο θαη αλαβάζκηζε. ηελ παξάγξαθν 2 νξίδεηαη ε ππνρξέσζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο λα ζπλάπηεη ηαπηφρξνλα κε ηε ζχκβαζε πξνκήζεηαο νπιηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ζχκβαζε FOS απηνχ, κε ηνλ ίδην ή άιιν νηθνλνκηθφ θνξέα, ελψ κε ηελ 

παξάγξαθν 3 πξνβιέπεηαη φηη ν ρξφλνο έλαξμεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο FOS κπνξεί λα 

είλαη ίδηνο ή κεηαγελέζηεξνο κε ην ρξφλν ηεο έλαξμεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο 

ηνπ νηθείνπ νπιηθνχ ζπζηήκαηνο.  

   ηελ παξάγξαθν 4 ξπζκίδεηαη ην ζέκα ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο FOS γηα πθηζηάκελα 

νπιηθά ζπζηήκαηα, ρσξίο λα έρεη ζπλαθζεί ζχκβαζε ελ ζπλερεία ππνζηήξημεο, θαζψο θαη 

γηα ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ εθθηλήζεη δηαδηθαζίεο γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο πξνκήζεηαο 

νπιηθνχ ζπζηήκαηνο, ρσξίο λα έρεη πξνβιεθζεί ε ηαπηφρξνλε ζχλαςε ζχκβαζεο FOS. Με 

ηελ παξάγξαθν 5 νξίδεηαη ξεηά φηη ζε θάζε πεξίπησζε ζχλαςεο ζχκβαζεο FOS πξέπεη 

λα ιακβάλνληαη ππφςε νη απαηηήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ θαη ηελ αζθάιεηα 



εθνδηαζκνχ, θαζψο θαη νη θαηεπζχλζεηο θαη ηα κέηξα πνπ έρεη πηνζεηήζεη ε Δζληθή 

Ακπληηθή Βηνκεραληθή ηξαηεγηθή. Πεξαηηέξσ, κε ηελ παξάγξαθν 6 πξνβιέπεηαη φηη ν 

κεραληζκφο ηεο ζχλαςεο ζπκθσλίαο-πιαηζίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

εθπιήξσζε ηεο απαίηεζεο ελ ζπλερεία ππνζηήξημεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 138. 

ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ 

Αξκνδηφηεηεο – Γηαθάλεηα θαη έιεγρνο 

   Σν ηξίην κέξνο ηνπ λφκνπ αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα αξκνδηνηήησλ ησλ νξγάλσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο θαη ζε θαλφλεο δηαθάλεηαο θαη ειέγρνπ ζην πιαίζην 

ζπκβάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο άκπλαο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α’ 

Αξκνδηφηεηεο – πιινγηθά φξγαλα ΤΠΔΘΑ 

   Σν πξψην Κεθάιαην αθνξά ζηελ θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ ππεξεζηαθψλ 

δνκψλ θαη ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο, γηα φιεο ηηο θάζεηο 

(πξνγξακκαηηζκφο, ζχλαςε, εθηέιεζε) ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

Άξζξν 12 

Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο – Γεληθή Γηεχζπλζε Ακπληηθψλ Δμνπιηζκψλ θαη Δπελδχζεσλ 

   ην άξζξν 12 νξίδεηαη φηη νη ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο άκπλαο ζπλάπηνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο, πνπ απνηειεί ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ζηνλ ππφςε ηνκέα. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Ακπληηθψλ Δμνπιηζκψλ θαη 

Δπελδχζεσλ (ΓΓΑΔΔ) έρεη ηελ επζχλε γηα ηε δηελέξγεηα ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ θαη 

δηαδηθαζηηθψλ πξάμεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζχλαςε φισλ ησλ ζπκβάζεσλ 

πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3, ησλ νπνίσλ ε εθηηκψκελε 

αμία εθηφο ΦΠΑ είλαη ίζε ή αλψηεξε απφ ηα ρξεκαηηθά φξηα ηνπ άξζξνπ 45. ηελ ΓΓΑΔΔ 

αλαηίζεληαη ε παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ αλσηέξσ ζπκβάζεσλ, πνπ δηελεξγείηαη 

απφ ηα Γεληθά Δπηηειεία αιιά θαη εηδηθά νη αξκνδηφηεηεο πνπ απαξηζκνχληαη ζηηο ζρεηηθέο 

ππνπαξαγξάθνπο. Δπηπιένλ, ε ΓΓΑΔΔ νξίδεηαη αξκφδηα γηα ηε δηελέξγεηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ αμηνπνίεζεο ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ κε εθηηκψκελε 

αμία νκνίσο ίζε ή αλψηεξε απφ ηα ρξεκαηηθά φξηα ηνπ άξζξνπ 45. Σέινο, παξέρεηαη ζηε 

ΓΓΑΔΔ ε δπλαηφηεηα λα εθδίδεη Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο επί ζεκάησλ εξκελείαο θαη 

εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, κε ζθνπφ ηελ ηππνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

θαη ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ.  

Άξζξν 13 

Αξκνδηφηεηεο ησλ Γεληθψλ Δπηηειείσλ ησλ Κιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ 

   ην άξζξν 13 πξνζδηνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ Γεληθψλ Δπηηειείσλ ησλ ηξηψλ 

Κιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ, νη νπνίεο 

αθνξνχλ θπξίσο ζηελ εηζήγεζε γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ αλαγθψλ ηνπο, ηελ εηζήγεζε γηα 

ηελ ελεξγνπνίεζε ελφο ππνπξνγξάκκαηνο, ηε ζχληαμε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηε 

δηελέξγεηα ηνπ ηερληθνχ δηαιφγνπ θαη γεληθφηεξα ηελ πινπνίεζε ησλ ήδε ζπλαθζεηζψλ 

ζπκβάζεσλ, ηε δηελέξγεηα φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζχλαςε ησλ 

ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ εθηηκψκελεο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ θαηψηεξεο απφ ηα 

ρξεκαηηθά φξηα ηνπ άξζξνπ 45, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ απφθαζε 

ελεξγνπνίεζεο ππνπξνγξάκκαηνο, ηε δηελέξγεηα ησλ παξαιαβψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ηε δηελέξγεηα ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε ζχλαςε 

θαη ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ. ηηο αλσηέξσ αξκνδηφηεηεο πξνζηίζεηαη ε 

δηελέξγεηα ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ζχλαςε ζπκβάζεσλ αμηνπνίεζεο κε επηρεηξεζηαθά 



αλαγθαίνπ ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ κε εθηηκψκελν νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα θαηψηεξν απφ 

ηα ρξεκαηηθά φξηα ηνπ άξζξνπ 45, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 130. Δπηπιένλ, 

ηα Γεληθά Δπηηειεία πξνβαίλνπλ, ζην πιαίζην ησλ ζπκβάζεσλ ελ ζπλερεία ππνζηήξημεο 

ησλ ζηξαηησηηθψλ εμνπιηζκψλ πνπ ρεηξίδνληαη, ζε φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ είλαη αλαγθαίεο, 

ψζηε ν εμνπιηζκφο απηφο λα είλαη ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ δηαζέζηκνο θαη ιεηηνπξγηθφο, 

κεξηκλψληαο ηδίσο γηα ηελ έγθαηξε παξαγγειία αληαιιαθηηθψλ, ππξνκαρηθψλ θαη 

ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο θαη γηα θάζε άιιν ζπλαθέο δήηεκα. Σέινο, πξνβιέπεηαη ε ad hoc 

επίιπζε δεηεκάησλ θαηαθαηηθήο ή απνθαηηθήο ζχγθξνπζεο αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ηεο 

ΓΓΑΔΔ θαη ησλ Γεληθψλ Δπηηειείσλ κε ηελ έθδνζε απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο 

Άκπλαο. 

Άξζξν 14 

πιινγηθά φξγαλα 

   ην άξζξν 14 πξνβιέπνληαη ηα ζπιινγηθά φξγαλα, γλσκνδνηηθά θαη εθηειεζηηθά, 

πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ησλ 

ζπκβάζεσλ πνπ ξπζκίδνληαη απφ ηνλ παξφληα λφκν. εκεηψλεηαη ε πξνζζήθε ησλ 

επηηξνπψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηα ήδε ππάξρνληα ζπιινγηθά φξγαλα, θαζψο θξίζεθε 

ζθφπηκε ε ξεηή λνκνζεηηθή πξφβιεςε. Αλαιπηηθφηεξα, ζην άξζξν ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηε ζπγθξφηεζε, ζχλζεζε, ιεηηνπξγία, ζεηεία ησλ κειψλ, ηίζεληαη ζρεηηθνί 

πεξηνξηζκνί θαη γίλεηαη ε απαξαίηεηε ζχλδεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο 

Γηαδηθαζίαο (λ. 2690/1999, A’ 45). 

Άξζξν 15 

Κεληξηθέο - Πεξηθεξεηαθέο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο (ΚΓΔΠ - ΠΓΔΠ) 

   ην άξζξν 15 ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ Κεληξηθή Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή 

ηεο ΓΓΑΔΔ, ηηο Κεληξηθέο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο ησλ Γεληθψλ Δπηηειείσλ θαη ηηο 

Πεξηθεξεηαθέο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Πξνκεζεηψλ θιηκαθίσλ δηνίθεζεο θαηψηεξσλ ησλ 

Γεληθψλ Δπηηειείσλ. Αλαιπηηθφηεξα, ζην άξζξν απηφ θαζνξίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζηε ζπγθξφηεζε, ππαγσγή, ζχλζεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ελ ιφγσ επηηξνπψλ. Δηδηθφηεξα 

ζέκαηα απνηεινχλ ε επαλαθνξά ηεο θαηεξγεκέλεο κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 

λ.3978/2011, αξκνδηφηεηαο ηεο ΚΓΔΠ γηα γλσκνδφηεζε πξηλ ηε ζχλαςε δηαθξαηηθψλ 

ζπκθσληψλ θαη ε ππνρξεσηηθή πξφζθιεζε αλαδφρνπ ζε πεξηπηψζεηο πνπ εμεηάδεηαη ζέκα 

έθπησζήο ηνπ. 

Άξζξν 16 

Αξκνδηφηεηεο νξγάλσλ δηελέξγεηαο δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ 

   ην άξζξν 16 νξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ Δπηηξνπψλ Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ, 

Δπηηξνπψλ Γηαπξαγκαηεχζεσλ, Δπηηξνπψλ Δκπεηξνγλσκφλσλ θαη Δπηηξνπψλ 

Αμηνιφγεζεο Πξνζθπγψλ. Αλαιπηηθφηεξα:  

   Οη Δπηηξνπέο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ έρνπλ αξκνδηφηεηα γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 

πξνζπκβαηηθήο δηαδηθαζίαο, ηελ εηζήγεζε γηα θαηαθχξσζε ησλ δηαγσληζκψλ, ηελ 

απφξξηςε πξνζθνξψλ θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ. Οη Δπηηξνπέο 

Γηαπξαγκαηεχζεσλ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ δηαπξαγκάηεπζε θαη ζχληαμε ησλ φξσλ ησλ 

ζπκβάζεσλ ηνπ άξζξνπ 4 ή ηεο ηξνπνπνίεζεο ζπκβάζεσλ θαηά ην άξζξν 103. Οη 

Δπηηξνπέο Δκπεηξνγλσκφλσλ έρνπλ αξκνδηφηεηα γηα ηελ ηερληθή αμηνιφγεζε ή/θαη 

βαζκνινγία ησλ πξνζθνξψλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ. Οη Δπηηξνπέο Αμηνιφγεζεο Πξνζθπγψλ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ εμέηαζε 

ησλ πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ θαζψο θαη ησλ πξνζθπγψλ επί θπξψζεσλ πνπ 

επηβάιινληαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  



Άξζξν 17 

Αξκνδηφηεηεο νξγάλσλ εθηέιεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ 

   ην πιαίζην ηεο εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ ζπγθξνηνχληαη νη 

επηηξνπέο ειέγρνπ θαη παξαιαβήο ζπκβαηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη νη δεπηεξνβάζκηεο 

επηηξνπέο ειέγρνπ θαη παξαιαβήο ζπκβαηηθψλ αληηθεηκέλσλ, κε αξκνδηφηεηεο ζρεηηθά κε 

ηελ παξαιαβή ησλ ζπκβαηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ 

ζπκβαηηθψλ πξνβιέςεσλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ B' 

Γηαθάλεηα θαη έιεγρνο 

   ην δεχηεξν θεθάιαην ηνπ ηξίηνπ κέξνπο έρνπλ ζπγθεληξσζεί θαη επηθαηξνπνηεζεί, 

ζαλ έλαο θψδηθαο δενληνινγίαο θαη δηαθάλεηαο, δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηφζν ην 

πξνζσπηθφ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, φζν θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ιακβάλνπλ 

κέξνο ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη 

έξγσλ ζηνλ ηνκέα ηεο άκπλαο. Με ηηο λέεο ξπζκίζεηο, επηδηψθεηαη ε θαηαπνιέκεζε 

θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο κε ηελ πηνζέηεζε απζηεξψλ ξεηξψλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ 

δηαθάλεηα σο πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ζρέζεηο θαη ηηο πιεξσκέο πνπ γίλνληαη ζην πιαίζην ησλ 

ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ, ρσξίο σζηφζν λα επηβάιινληαη κέηξα ππέξκεηξα επαρζή γηα ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο 

ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ ή έξγσλ ζηνλ ηνκέα ηεο άκπλαο θαη ρσξίο λα 

απμάλεηαη δπζαλάινγα ην δηνηθεηηθφ βάξνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

   Δηδηθφηεξα, ζε ζρέζε κε ην πξνγελέζηεξν λνκνζεηηθφ θαζεζηψο, θαηαξγείηαη ε ξεηή 

απαγφξεπζε ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ κε λνκηθέο 

νληφηεηεο πνπ εδξεχνπλ ζε ρψξα κε ζπλεξγάζηκε ζην θνξνινγηθφ ηνκέα ή κε πξνλνκηαθφ 

θνξνινγηθφ θαζεζηψο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ ηζρχνληα Κψδηθα Φνξνινγίαο 

Δηζνδήκαηνο (άξζξν 65 ηνπ λ.4172/2013). θνπφο ηεο θαηάξγεζεο ηεο ξεηήο αλαθνξάο 

ζηελ πξνθείκελε απαγφξεπζε, δελ είλαη ε άξζε ηεο απαγφξεπζεο αιιά ε απνθπγή 

δεκηνπξγίαο ζχγρπζεο κε άιιεο δηαηάμεηο ηηο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, νη νπνίεο 

εθαξκφδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε θαη ζην ρψξν ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηνκέα ηεο άκπλαο, είηε ππάξρεη ξεηή παξαπνκπή ζε απηέο (φπσο ιρ. 

ζηνλ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο), είηε φρη. εκεησηένλ φηη θαη ν λ.4412/2016 γηα ηηο 

δεκφζηεο ελ γέλεη ζπκβάζεηο δελ θάλεη ξεηή κλεία ζηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κε 

αληηζπκβαιιφκελνπο απφ ρψξεο κε ζπλεξγάζηκεο ζην θνξνινγηθφ ηνκέα ή κε πξνλνκηαθφ 

θνξνινγηθφ θαζεζηψο, εμππαθνχεηαη φκσο φηη εθαξκφδνληαη θαη ζην ρψξν αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ νη ζρεηηθέο απαγνξεχζεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο, ζχκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3310/2005 (A΄ 30), γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  

   Δπηπιένλ, θξίζεθε αλαγθαία ε θαηάξγεζε ηεο ππνρξεσηηθήο γλσζηνπνίεζεο ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή φισλ ησλ ζρεηηθψλ ζπλαθζεηζψλ ή ππφ ζχλαςε ζπκβάζεσλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, θαζψο θξίλεηαη σο κέηξν δπζαλάινγα επαρζέο θαη πεξηνξηζηηθφ ηεο 

νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο θαη απηνδηάζεζεο, κε εηδηθφηεξε έθθαλζε ηελ ειεπζεξία ηνπ 

«ζπκβάιιεζζαη» ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο αληηκεησπίδνπλ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο ηζφηηκα θαη ρσξίο δηαθξίζεηο, ελεξγνχλ κε δηαθάλεηα θαη κε βάζε ηελ 

πξνζηαζία ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, ηεξψληαο φκσο απαξέγθιηηα θαη ηηο αξρέο ηεο 

αλαινγηθφηεηαο, ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο, ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

ηδησηψλ, ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο ησλ δηνηθνπκέλσλ θαη ηεο ειεπζεξίαο ηνπ 

αληαγσληζκνχ. Ο ζρεδηαζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζηνλ 

θξίζηκν θαη επαίζζεην ηνκέα ηεο άκπλαο δελ επηηξέπεηαη λα γίλεηαη κε ζθνπφ ηνλ ηερλεηφ 



πεξηνξηζκφ ή θαη ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, απφξξνηα ηεο αδηθαηνιφγεηα επλντθήο 

ή δπζκελνχο κεηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη ηεο θαηαρξεζηηθήο άζθεζεο ηεο 

δεζπφδνπζαο ζέζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ζηνλ έιεγρν 

πνηνηηθήο θαηαιιειφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε 

αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη 

κεηαμχ άιισλ θαη κε ηε γλσζηνπνίεζε ησλ ζπλαθζεηζψλ ζπκβάζεσλ, δηα ηεο ππνβνιήο 

θαηαιφγνπ εξγαζηψλ, πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη παξαδφζεσλ ησλ ηειεπηαίσλ θαηά 

γεληθφ θαλφλα πέληε εηψλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ παξφληα λφκν θαη ηηο 

εμεηδηθεχζεηο ηεο εθάζηνηε δηαθήξπμεο.  

   Ο αζθπθηηθφο έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πεξηνξίδεη ζε βαζκφ πέξαλ ηνπ 

αλεθηνχ ηηο πξναλαθεξζείζεο ειεπζεξίεο πνπ δηαζθαιίδεη ην επξσπατθφ νηθνδφκεκα, 

αθνχ απνζαξξχλνπλ πιήξσο απφ ηελ ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο, κε 

πεξαηηέξσ ζπλέπεηα ηελ κε επίηεπμε ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ θαη ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Καη΄απνηέιεζκα, ε ζπκβνιή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.3978/2011 ζηελ 

πξνζπάζεηα γηα εμαζθάιηζε πιήξνπο δηαθάλεηαο ζηηο ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο πνπ 

επηδηψθεηαη απφ ηνλ λνκνζέηε, είλαη δπζαλάινγα κηθξή ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

πνιππινθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ, αιιά θαη ηηο δπζεπίιπηεο εζηίεο ηξηβήο πνπ πξνθαιεί. 

Ζ θαηάξγεζή ηνπ, δε, δελ επεξεάδεη ηελ εμαζθάιηζε ελφο δηαθαλνχο πιαηζίνπ δηελέξγεηαο 

ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν ζεζπίδνληαη ήδε επαξθείο θαη απνηειεζκαηηθέο 

εγγπήζεηο ζηα ππφινηπα άξζξα ηνπ ίδηνπ θεθαιαίνπ. 

Δηδηθφηεξα, νη πξνβιέςεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.3978/2011 

κεηαθέξνληαη ζην άξζξν 19, ελψ ε παξάγξαθνο 3 θαηαξγείηαη. Ζ ελ ιφγσ θαηάξγεζε ησλ 

δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 γηα ηηο εμσρψξηεο εηαηξείεο δελ γίλεηαη κε 

ζθνπφ ηελ άξζε ηεο απαγφξεπζεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζηξαηησηηθνχ 

εμνπιηζκνχ κε λνκηθέο νληφηεηεο πνπ εδξεχνπλ ζε ρψξα κε ζπλεξγάζηκε ζην θνξνινγηθφ 

ηνκέα ή κε πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ ηζρχνληα Κψδηθα 

Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (άξζξν 65 ηνπ λ.4172/2013). θνπφο ηεο θαηάξγεζεο ηεο ξεηήο 

αλαθνξάο ζηελ πξνθείκελε απαγφξεπζε, σο πξναλαθέξζεθε αλσηέξσ, είλαη ε απνθπγή 

δεκηνπξγίαο ζχγρπζεο κε άιιεο δηαηάμεηο ηηο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, νη νπνίεο 

εθαξκφδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε θαη ζην ρψξν ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηνκέα ηεο άκπλαο, είηε ππάξρεη ξεηή παξαπνκπή ζε απηέο, είηε φρη. 

πλαθψο, ε θαηάξγεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ 

λ.3978/2011 δηαηάμεσλ θξίλεηαη αλαγθαία, δηφηη ε ππνρξεσηηθή γλσζηνπνίεζε ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή φισλ ησλ ζρεηηθψλ ζπλαθζεηζψλ ή ππφ ζχλαςε ζπκβάζεσλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θξίλεηαη κέηξν δπζαλάινγα επαρζέο θαη πεξηνξηζηηθφ ηεο 

νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο θαη απηνδηάζεζεο, κε εηδηθφηεξε έθθαλζε ηελ ειεπζεξία ηνπ 

«ζπκβάιιεζζαη» ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, φπσο 

πξναλαθέξζεθε αλσηέξσ, ζηνλ έιεγρν πνηνηηθήο θαηαιιειφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

ηθαλνηήησλ ηνπο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ άιισλ θαη κε ηε γλσζηνπνίεζε ησλ 

ζπλαθζεηζψλ ζπκβάζεσλ, κε ηελ ππνβνιή θαηαιφγνπ εξγαζηψλ, πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ 

θαη παξαδφζεσλ ησλ ηειεπηαίσλ θαηά γεληθφ θαλφλα πέληε εηψλ, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηνλ παξφληα λφκν θαη ηηο εμεηδηθεχζεηο ηεο εθάζηνηε δηαθήξπμεο. 

Πεξαηηέξσ, νη πξνβιέςεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.3978/2011 γηα ηελ 

απαζρφιεζε ηνπ ζηξαηησηηθνχ θαη πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ 

κεηαθέξζεθαλ ζην άξζξν 18.  



   Καηαξγνχληαη επίζεο ηα ππέξκεηξα επαρζή κέηξα γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, 

ππεξεζηψλ ή έξγσλ ζηνλ ηνκέα ηεο άκπλαο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.3978/2011, ηα νπνία 

αχμαλαλ ρσξίο νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα θαη ην δηνηθεηηθφ βάξνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Πιένλ ηνχησλ, εγείξεην θαη δήηεκα αζπκβαηφηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ ξπζκίζεσλ κε 

αλψηεξεο ηππηθήο ηζρχνο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ Δλσζηαθνχ 

Γηθαίνπ, ζην βαζκφ πνπ απηέο επηβάιινπλ ηελ θαηάξγεζε νπνηαζδήπνηε άκεζεο ή 

έκκεζεο δπζκελνχο δηάθξηζεο ή πεξηνξηζκνχ ζηελ νηθνλνκηθή ειεπζεξία (ειεπζεξία 

εγθαηάζηαζεο, ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ειεχζεξεο θπθινθνξίαο θεθαιαίσλ). Ζ 

θαηάξγεζε ησλ ελ ιφγσ δηαηάμεσλ θξίλεηαη ζθφπηκε, θαζψο ν αζθπθηηθφο έιεγρνο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πεξηνξίδεη ζε βαζκφ πέξαλ ηνπ αλεθηνχ ηηο νηθνλνκηθέο ειεπζεξίεο 

πνπ δηαζθαιίδεη ην επξσπατθφ νηθνδφκεκα, απνζαξξχλνληαο απφ ηελ ζπκκεηνρή ζε 

δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο, κε πεξαηηέξσ ζπλέπεηα ηελ κε επίηεπμε ειεχζεξνπ 

αληαγσληζκνχ θαη ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Ζ ζπκβνιή, εμάιινπ, ηνπ 

άξζξνπ απηνχ ζηελ πξνζπάζεηα γηα εμαζθάιηζε πιήξνπο δηαθάλεηαο ζηηο ελ ιφγσ 

δηαδηθαζίεο πνπ επηδηψρζεθε απφ ηνλ λνκνζέηε, ππήξμε δπζαλάινγα κηθξή ζε ζχγθξηζε 

κε ηελ πνιππινθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ. Ζ θαηάξγεζή ηεο, δε, δελ επεξεάδεη ηελ 

εμαζθάιηζε ελφο δηαθαλνχο πιαηζίνπ δηελέξγεηαο ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν 

ζεζπίδνληαη ήδε επαξθείο θαη απνηειεζκαηηθέο εγγπήζεηο ζηα ππφινηπα άξζξα ηνπ ίδηνπ 

θεθαιαίνπ. 

Άξζξν 18 

Καλφλεο δηαθάλεηαο θαη δενληνινγίαο πνπ εθαξκφδνπλ ηα φξγαλα ησλ Δλφπισλ 

Γπλάκεσλ 

   Σν άξζξν 18 ζηνρεχεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο ακεξνιεςίαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο ησλ 

ππεξεζηαθψλ νξγάλσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ, κέζσ ηεο 

εηζαγσγήο ελφο ζαθνχο θαη δηαθαλνχο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. πγθεθξηκέλα, ζεζπίδνληαη 

εηδηθνί θαλφλεο δενληνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο γηα ην πνιηηηθφ θαη ην ζηξαηησηηθφ 

πξνζσπηθφ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ πνπ εκπιέθεηαη ζηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο 

ζπκβάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο άκπλαο, ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ επαθέο θαη ζρέζεηο 

κε νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη θαζνξίδνληαη ζρεηηθέο θπξψζεηο. Δπηπιένλ, εηζάγεηαη ξεηή 

απαγφξεπζε γηα ηελ θάζε είδνπο απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ζε 

νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζχλαςε θαη εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζηξαηησηηθνχ 

εμνπιηζκνχ, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ππεξεηνχλ ζε ζέζε εμαηηίαο ηεο νπνίαο 

εκπιέθνληαη ζε δεηήκαηα ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ζπκβάζεσλ ζηξαηησηηθνχ εμπνιηζκνχ 

θαζψο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ κεηά ηελ εκεξνκελία 

απνρψξεζήο ηνπ απφ ηε ζρεηηθή ζέζε. 

Άξζξν 19 

Ρήηξα αθεξαηφηεηαο 

   Ο αλάδνρνο δεζκεχεηαη απφ ηε ξήηξα αθεξαηφηεηαο, ε νπνία πξνβιέπεη φηη 

απαγνξεχνληαη νη παξάλνκεο πιεξσκέο πνπ γίλνληαη πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηε 

ιήμε ηεο ζχκβαζεο, κε απνδέθηεο έλα επξχηαην θάζκα, πξνζψπσλ, φπσο ππαιιήινπο, 

ζπιινγηθά φξγαλα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πνιηηηθά θφκκαηα, βνπιεπηέο ή αηξεηά φξγαλα 

ηεο ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο, ππνπξγνχο, θαζψο θαη ηνπο ζπγγελείο, ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπο θαη ηξίηνπο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ελδηάκεζνη γηα ηε δηνρέηεπζε απηψλ ησλ 

ρξεκαηηθψλ πνζψλ. Ζ κε ηήξεζε ηεο ξήηξαο αθεξαηφηεηαο επηζχξεη απζηεξέο θπξψζεηο. 

   H ππνρξεσηηθή ππνγξαθή ηεο ξήηξαο αθεξαηφηεηαο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε αθφκε 

θη φηαλ ππάξρνπλ θαη εθαξκφδνληαη λφκνη πνπ αληηκεησπίδνπλ ηε δηαθζνξά. Κη απηφ γηαηί 



απηή δελ αληηθαζηζηά νχηε αληηγξάθεη ηνλ λφκν, αιιά βνεζάεη ζηελ ζπκκφξθσζε κε 

απηφλ, εμαζθαιίδνληαο ηζφηηκνπο φξνπο αληαγσληζκνχ θαη δηαβεβαηψλνληαο ηνπο 

δηαγσληδνκέλνπο φηη φινη δξνπλ ππφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο. Καη΄ απηφλ ηνλ ηξφπν, κεηψλνληαη 

νη ζπγθξνχζεηο θαη ε δπζπηζηία πνπ ελδερνκέλσο ππάξρεη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

ελψ απμάλεηαη ε αμηνπηζηία θαη ε λνκηκφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Μέζσ ηεο απμεκέλεο 

πιεξνθφξεζεο θαη επζχλεο πνπ πξνζπαζεί λα επηβάιιεη θαη ηεο επηβεβαίσζεο ηεο 

ζσζηήο εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ, επηδηψθεη λα απμήζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ 

ζηνλ λφκν θαη ηνπο θπβεξλεηηθνχο ζεζκνχο. Δπίζεο πξνβιέπεηαη ξεηά φηη απαγνξεχεηαη 

ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ή ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ ή έξγσλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο άκπλαο λα δηαζέηνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ νπνηνλδήπνηε ελδηάκεζν, 

κεζάδνληα ή πξάθηνξα θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. Οη 

νηθνλνκηθνί θνξείο ιακβάλνπλ επαγγεικαηηθέο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηε 

ζχκβαζε κφλν απφ δηθεγνξηθά γξαθεία, θνξνινγηθνχο, ηερληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο 

ζπκβνχινπο. 

Άξζξν 20 

Μεηαβνιέο ζην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θαη ζηε δηνίθεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

   Σν άξζξν 20 πξνβιέπεη ηελ ππνρξέσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα 

γλσζηνπνηνχλ κεηά ηε ζχλαςε κίαο ζχκβαζεο ζηνλ ηνκέα ηεο άκπλαο νπνηαδήπνηε 

κεηαβνιή ζην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηνπο, ζηε δηνίθεζε ή ηνλ εηαηξηθφ κεηαζρεκαηηζκφ 

ηνπο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηθαηνχηαη θαηαξρήλ λα αληηηαρζεί ζηε γλσζηνπνηεζείζα 

ζπκκεηνρή ή κεηαβνιή ή εηαηξηθφ κεηαζρεκαηηζκφ, φηαλ πηζαλνινγεί φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη 

εζληθήο αζθάιεηαο ή δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο θαη λα δεηήζεη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ηα 

θαηά ηελ θξίζε ηεο απαηηνχκελα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, ηάζζνληαο εχινγε πξνζεζκία 

πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο δχν κήλεο. Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ε 

αλαζέηνπζα αξρή δηθαηνχηαη, εθφζνλ δηαπηζηψζεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη εζληθήο αζθάιεηαο 

ή δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε. Ζ κε έγθαηξε, αθξηβήο ή πιήξεο 

ππνβνιή ησλ δεηεζέλησλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ αλάδνρν δίλεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην 

δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη, άλεπ εηέξνπ, ηε ζχκβαζε. Δπίζεο, παξέρεηαη ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ε δπλαηφηεηα λα αληηηαρζεί ζηε γλσζηνπνηεζείζα ζπκκεηνρή ή κεηαβνιή ή εηαηξηθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ, εθφζνλ δηαπηζηψζεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη εζληθήο αζθάιεηαο ή δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο θαη λα θαηαγγείιεη απεπζείαο ηε ζχκβαζε. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ιφγν δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο ζπληζηά ηδίσο ε πηζαλνιφγεζε φηη ηα πξφζσπα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ηε 

ζπκκεηνρή ή αζθνχλ έιεγρν ζηνλ αλάδνρν, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ πνπ ειέγρνπλ, άκεζα ή έκκεζα, ηα ζπκκεηέρνληα λνκηθά πξφζσπα, δελ είλαη 

θαηάιιεια γηα λα εγγπεζνχλ ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηνπ αλαδφρνπ θαη λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ νξζή δηαρείξηζε ηεο ππφ εθηέιεζε ζχκβαζεο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ή λα εμαζθαιίζνπλ ηελ απνηξνπή θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ή επηξξνψλ 

πνπ δπλεηηθά ζα κπνξνχζαλ λα βιάςνπλ ηα εζληθά ζπκθέξνληα ή εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή 

δηαηεξεί ακθηβνιίεο γηα ηε λνκηκφηεηα πξνέιεπζεο, ηελ αιεζή θπξηφηεηα ή ηελ επάξθεηα 

ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ησλ πξνζψπσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ηε ζπκκεηνρή ή αζθνχλ 

έιεγρν ζηνλ αλάδνρν, θαζψο θαη ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ειέγρνπλ άκεζα ή έκκεζα 

ηα πξφζσπα απηά. Ζ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ γίλεηαη κε 

απφθαζε ηνπ ΤΔΘΑ θαη ηζρχεη απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, φπσο 

πξνβιέπεη ε ζρεηηθή ζχκβαζε. Με ηελ ίδηα απφθαζε κπνξεί λα επηβάιινληαη επηπιένλ 

ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαηάπησζε ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαη απνθιεηζκφο απφ ηνπο 



δηαγσληζκνχο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα θαη` ειάρηζηνλ ηξηψλ 

εηψλ.  

Άξζξν 21 

Πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ 

   Σν άξζξν 21 πξνβιέπεη ηε δηελέξγεηα απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην ηνπ πξνιεπηηθνχ 

ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ξπζκίδνληαη απφ ηνλ παξφληα λφκν. ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ ειέγρνπ ππάγνληαη θχξηεο θαη ηξνπνπνηεηηθέο ζπκβάζεηο, ησλ νπνίσλ ε 

ζπλνιηθή πξνεθηηκψκελε αμία ππεξβαίλεη ην πνζφ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ επξψ 

(1.000.000 €) εθηφο ΦΠΑ. 

ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

Θέκαηα ζχλαςεο ζπκβάζεσλ 

   ην Μέξνο Σέηαξην δηαηππψλνληαη νη γεληθέο αξρέο θαη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε 

ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ (Κεθάιαην Α’), δηεπθξηλίδνληαη 

ζέκαηα νξγάλσζεο ηνπ ηξφπνπ δηελέξγεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ησλ ζπκβάζεσλ 

απηψλ (Κεθάιαην Β’) θαη αληηκεησπίδνληαη επηκέξνπο ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα έγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο, κε παξάιιειε ζέζπηζε εηδηθψλ ξπζκίζεσλ σο πξνο ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, ηελ ππεξγνιαβία, ηελ αζθάιεηα εθνδηαζκνχ, ηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ, 

ηε θνξνινγία, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηα ζέκαηα πξνζηαζίαο ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο (Κεθάιαην Γ’).  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α’ 

Γεληθέο αξρέο θαη θαλφλεο 

Άξζξν 22 

Αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ 

   ην άξζξν 22 ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ νξίδεηαη ξεηά φηη ε αλαζέηνπζα αξρή 

αληηκεησπίδεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηζφηηκα, ρσξίο δηαθξίζεηο θαη ελεξγεί κε δηαθάλεηα. 

Ζ ηζφηηκε κεηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη ε δηαθάλεηα απνηεινχλ ζεκειηψδεηο 

αξρέο ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Δπί ηε βάζεη ησλ αξρψλ ηεο ηζφηεηαο 

θαη ηεο δηαθάλεηαο ππνρξενχηαη ε αλαζέηνπζα αξρή λα κελ εηζάγεη δηαθξίζεηο αλάκεζα 

ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε βάζε ηελ εζληθφηεηά ηνπο (βι. θαη ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

άξζξνπ 24 ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ). Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ δηαηάμε ππήξρε θαη 

ζην άξζξν 20 ηνπ λ.3978/11 θαη απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηε ξεηή θαηάξγεζε (κε ην δεχηεξν 

εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λφκνπ απηνχ) ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

λ.3433/06 πεξί Δγρψξηαο Βηνκεραληθήο πκκεηνρήο (ΔΒ), Διιεληθήο Πξνζηηζέκελεο 

Αμίαο (ΔΠΑ) θαη Αληηζηαζκηζηηθψλ Ωθειεκάησλ (ΑΩ) θαη φζσλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ 

είραλ εθδνζεί θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηψλ. Με ην λφκν θαη επί ηε βάζεη ηεο δηάηαμεο ηνπ 

άξζξνπ 22, ελλνείηαη φηη απαγνξεχεηαη ζε ζπκβάζεηο, νπνηαδήπνηε επίθιεζε φξσλ ΔΒ, 

ΔΠΑ θαη ΑΩ, ελψ πξνζθπγή ζηελ εγρψξηα βηνκεραληθή ζπκκεηνρή επηηξέπεηαη κφλνλ ππφ 

ηηο νξηδφκελεο ζην λφκν θαη επηηξεπφκελεο απφ ην ελσζηαθφ δίθαην απζηεξέο 

πξνυπνζέζεηο (βι. άξζξα 10, 131 θαη 135 ηνπ παξφληνο λφκνπ).     

Άξζξν 23 

Κεληξηθή Αξρή Πξνκεζεηψλ 

   Με ην άξζξν 23 δηαηεξείηαη ε πθηζηάκελε θαη απφ ην λ.3978/11 δπλαηφηεηα ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο λα απνθηά πξντφληα, ππεξεζίεο ή έξγα απφ ή κέζσ Κεληξηθψλ 

Αξρψλ Πξνκεζεηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, επηηπγράλεηαη κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ, 

επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ θαη ζεκαληηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ παξνχζα δηαηάμε, σο Κεληξηθή Αξρή Πξνκεζεηψλ λνείηαη, 



ζχκθσλα θαη κε ηνλ νξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 2, κία αλαζέηνπζα αξρή θαηά ην άξζξν 223 ηνπ 

λ.4412/2016 (άξζξν 3 ηεο Οδεγίαο 2014/25/ΔΔ) ή έλαο αλαζέησλ θνξέαο θαηά ην άξζξν 

224 ηνπ λ.4412/2016 (άξζξν 4 ηεο Οδεγίαο 2014/25/ΔΔ), ή κηα επξσπατθή δεκφζηα 

ππεξεζία πνπ απνθηά πξντφληα ή/θαη ππεξεζίεο πνπ πξννξίδνληαη γηα αλαζέηνπζεο αξρέο 

ή αλαζέηνληεο θνξείο, ή αλαζέηεη ζπκβάζεηο ή ζπλάπηεη ζπκθσλίεο−πιαίζην γηα πξντφληα, 

ππεξεζίεο ή έξγα πνπ πξννξίδνληαη γηα αλαζέηνπζεο αξρέο ή αλαζέηνληεο θνξείο.  

Άξζξν 24 

Οηθνλνκηθνί θνξείο – Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο 

   ην άξζξν 24 πξνβιέπεηαη φηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο, νη νπνίνη, δπλάκεη ηεο 

λνκνζεζίαο ηνπ θξάηνπο-κέινπο ζην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλνη, έρνπλ δηθαίσκα λα 

δηελεξγνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε παξνρή, δελ επηηξέπεηαη λα απνθιείνληαη κε ηελ αηηηνινγία φηη 

ζα έπξεπε λα είλαη είηε θπζηθά είηε λνκηθά πξφζσπα, θαηά ηελ ειιεληθή λνκνζεζία 

(παξάγξαθνο 1). Ζ ελ ιφγσ βαζηθή δηάηαμε απνηειεί εμεηδίθεπζε ησλ πξναλαθεξζεηζψλ 

ζην άξζξν 22 αξρψλ ηεο κε δηάθξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε βάζε ηελ εζληθφηεηά 

ηνπο θαη ηεο ηζφηηκεο κεηαρείξηζεο απηψλ. Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο, φηη ε αλαζέηνπζα αξρή 

δηαζέηεη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα πξνβιέπεη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο φηη γίλεηαη δεθηή 

θαη ε ζπκκεηνρή νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ ηξίηεο ρψξεο, πνπ έρνπλ δπλάκεη ηεο 

λνκνζεζίαο ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζήο ηνπο ην δηθαίσκα λα δηελεξγνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

παξνρή (παξάγξαθνο 2). 

   Πξνβιέπεηαη επηπιένλ ε δπλαηφηεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο λα δεηά απφ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο λα απνδείμνπλ φηη δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια επαγγεικαηηθά πξνζφληα γηα 

ηελ αλάιεςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο, θάζε θνξά πνπ ην αληηθείκελν απηήο 

πεξηιακβάλεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ (παξάγξαθνο 3). 

Πεξαηηέξσ, γηα ιφγνπο ελίζρπζεο ηνπ αληαγσληζκνχ, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζηηο 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηδίσο απφ 

ηνλ ρψξν ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ), πεξηνξίδεηαη ε επρέξεηα ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο λα επηβάιεη ηελ πεξηβνιή ζπγθεθξηκέλεο λνκηθήο κνξθήο ζηηο ελψζεηο 

πξνζψπσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, κε ηελ πξφβιεςε φηη απηή επηηξέπεηαη κφλνλ εθφζνλ ε 

έλσζε πξνζψπσλ αλαθεξπρζεί αλάδνρνο ηεο ζχκβαζεο θαη ζην κέηξν πνπ ε πεξηβνιή 

είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζε θακία δε πεξίπησζε δελ πξέπεη 

λα ηίζεηαη σο φξνο γηα λα γίλεη δεθηή κία έλσζε πξνζψπσλ ζην δηαγσληζκφ (παξάγξαθνο 

4). 

   Πεξαηηέξσ, δηεπθξηλίδεηαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ λφκνπ, φηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

πνπ ζπληζηνχλ έλσζε πξνζψπσλ γηα λα αλαιάβνπλ ηε ζχκβαζε, ή νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο θνξείο απηνχο, δελ ζεσξνχληαη ηξίηνη (παξάγξαθνο 5). Καηά 

ζπλέπεηα, ζχκθσλα θαη κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 41 , ε αλάζεζε ζπκβάζεσλ 

απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζηνπο αλσηέξσ νηθνλνκηθνχο θνξείο δελ ζεσξείηαη ππεξγνιαβία 

θαη επνκέλσο δελ ζπλππνινγίδεηαη ζην ειάρηζην πνζνζηφ ππεξγνιαβίαο πνπ 

ελδερνκέλσο επηβάιεη ζηνλ αλάδνρν ε αλαζέηνπζα αξρή, νχηε ππφθεηηαη ελ γέλεη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ πεξί ππεξγνιαβηθήο αλάζεζεο ηκήκαηνο ή πνζνζηνχ ηεο 

ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο κέζσ δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (παξάγξαθνο 6). Σέινο 

δηεπθξηλίδεηαη φηη, ζηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε πξνζψπσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ, ελψ ζε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ έλσζε 

πξνζψπσλ, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη ηελ νινθιήξσζε εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

(παξάγξαθνο 7). 



Άξζξν 25 

Σερληθφο δηάινγνο 

   Με ην άξζξν 25 παξέρεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ ηερληθνχ δηαιφγνπ. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε κηαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο κηαο 

ζχκβαζεο, θξίλεηαη ζθφπηκν θαη ακνηβαία επσθειέο, ηφζν γηα ηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο, φζν 

θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε, εηδηθή αγνξά, λα 

επηηξέπεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, κέζσ ηνπ ηερληθνχ δηαιφγνπ, λα δεηά ή λα δέρεηαη 

ζπκβνπιέο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηερληθψλ πηπρψλ ηεο 

ζχκβαζεο, ηδίσο δε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο ζχκβαζεο, ππφ 

ηνλ φξν φηη νη ζπκβνπιέο απηέο δελ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ παξαθψιπζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ. ην πιαίζην απηφ, νξίδεηαη έλαο ειάρηζηνο βαζκφο δεκνζηφηεηαο πνπ 

πξέπεη λα ηεξεί ε αλαζέηνπζα αξρή πξνο εμαζθάιηζε ηεο αλαγθαίαο δηαθάλεηαο θαη 

ηάζζνληαη εχινγεο πξνζεζκίεο γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαιφγνπ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 

ζπκκεηνρή ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ αξηζκνχ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 

Άξζξα 26 

Τπνρξεψζεηο εκπηζηεπηηθφηεηαο - Πξνζηαζία δηαβαζκηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ 

Σν άξζξν 26 πξνβιέπεη ππνρξεψζεηο, ηφζν εθ κέξνπο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο φζν θαη εθ 

κέξνπο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, γηα πιεξνθνξίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 

εκπηζηεπηηθέο/δηαβαζκηζκέλεο είηε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή είηε απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο.  Αθελφο ε αλαζέηνπζα αξρή δελ πξέπεη λα απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο, ηηο νπνίεο 

έρνπλ δηαβηβάζεη νη νηθνλνκηθνί θνξείο θαη ηηο έρνπλ ραξαθηεξίζεη εκπηζηεπηηθέο, κε ην 

ζθεπηηθφ φηη ε γλσζηνπνίεζή ηνπο ελδέρεηαη λα βιάςεη ηα λφκηκα εκπνξηθά ζπκθέξνληα 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή ηηο ζπλζήθεο ζεκηηνχ αληαγσληζκνχ κεηαμχ απηψλ (ελδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη ηα ηερληθά θαη εκπνξηθά απφξξεηα ή άιιεο εκπηζηεπηηθέο πηπρέο ησλ 

πξνζθνξψλ), αθεηέξνπ, γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο δηαβαζκηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ 

κε ηελ άκπλα θαη αζθάιεηα ηεο ρψξαο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα επηβάιιεη ζηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη ζηνπο ππεξγνιάβνπο απηψλ, ηνπο φξνπο πνπ θξίλνληαη 

απαξαίηεηνη γηα ηελ πξνζηαζία δηαβαζκηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο πξέπεη, δπλάκεη 

λνκνζεηηθήο ή θαλνληζηηθήο ηζρχνο δηαηάμεσλ ηεο εζσηεξηθήο έλλνκεο ηάμεο, λα 

πξνζηαηεχνληαη απφ κε επηηξεπφκελε πξφζβαζε γηα ιφγνπο εζληθήο αζθάιεηαο. 

Άξζξν 27 

Μέζνδνη ππνινγηζκνχ ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ησλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ 

ζπκθσληψλ−πιαίζην 

   Σν άξζξν 27 ηνπ λφκνπ πξνβιέπεη ηηο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ ηεο εθηηκψκελεο 

αμίαο ησλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ ζπκθσληψλ-πιαίζην, ζχκθσλα θαη κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 9 ηεο Οδεγίαο 2009/81/ΔΚ. Ο ππνινγηζκφο ηεο εθηηκψκελεο αμίαο κηαο ζχκβαζεο 

βαζίδεηαη ζην ζπλνιηθφ πιεξσηέν πνζφ, εθηφο ΦΠΑ, φπσο εθηηκάηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή. Ζ εθηίκεζε απηή πξέπεη λα ηζρχεη ηε ζηηγκή ηεο απνζηνιήο ηεο πξνθήξπμεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηπρφλ δηθαηψκαηα πξναίξεζεο, παξαηάζεσλ, ρξεκαηηθψλ 

βξαβείσλ ή πξνθαηαβνιψλ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπλνιηθά 

εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Γηαηππψλεηαη επίζεο σο γεληθή αξρή ν θαλφλαο φηη 

θαλέλα ζρέδην έξγνπ, πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ δελ κπνξεί λα θαηαηκεζεί ζε πεξηζζφηεξα 

ηκήκαηα κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία παλνκνηφηππσλ ρσξηζηψλ ζπκβάζεσλ θαη απψηεξε 

επηδίσμε ηελ απνθπγή εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ. Σέινο, παξαηίζεηαη 

αλαιπηηθή πεξηπησζηνινγία ζε ζρέζε κε ηηο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ ηεο πξνεθηηκψκελεο 

αμίαο κίαο ζχκβαζεο, αλάινγα κε ην είδνο θαη ην αληηθείκελν απηήο. 



 Άξζξν 28 

Καλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ 

   Σν άξζξν 28 δηεπθξηλίδεη ηνπο θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη εηδηθά ζηηο ζπκβάζεηο 

ππεξεζηψλ, κε βάζε ηε δηάθξηζή ηνπο αλά θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ηα Παξαξηήκαηα Η θαη ΗΗ 

ηνπ παξφληνο λφκνπ, πνπ απνηεινχλ αληίζηνηρα Παξαξηήκαηα θαη ηεο Οδεγίαο 

2009/81/ΔΚ.  

Άξζξν 29 

πκθσλίεο - πιαίζην 

   Με ην άξζξν 29 εηζάγεηαη ν νξηζκφο ησλ ζπκθσληψλ-πιαίζην θαη θαζνξίδνληαη νη 

γεληθνί θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη ζε απηέο. Λακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ 

ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ γηα ζπλερή θαη απμεκέλε ζε έληαζε θαη πνζφηεηεο αγνξά πιηθψλ 

θαη ππεξεζηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ππνζηήξημε ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπο, κε ζπλέπεηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπρλψλ 

επαλαιακβαλφκελσλ αγνξψλ πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ ηξέρνπζαο ρξήζεο, θξίζεθε ζθφπηκν 

λα παξαζρεζεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ε δπλαηφηεηα λα πξνζθεχγεη ζηε ζχλαςε 

ζπκθσληψλ-πιαίζην, ψζηε λα επηηαρπλζνχλ θαη απινπνηεζνχλ νη δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

ησλ ελ ιφγσ ζπκβάζεσλ.  

   Όηαλ κηα αλαζέηνπζα αξρή ζπλάπηεη ζπκθσλία-πιαίζην κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο θαη ζπγθεθξηκέλα, εθείλεο πνπ αθνξνχλ ηε δεκνζηφηεηα, ηηο πξνζεζκίεο θαη ηνπο 

φξνπο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, κπνξεί λα ζπλάπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελ ιφγσ 

ζπκθσλίαο-πιαίζην ζπκβάζεηο βάζεη απηήο, είηε εθαξκφδνληαο ηνπο φξνπο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηε ζπκθσλία-πιαίζην είηε, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ θαζνξηζζεί φινη 

νη φξνη εθ ησλ πξνηέξσλ ζε απηήλ, αθνχ ηα κέξε ηεο δηαγσληζηνχλ εθ λένπ γηα ηνπο κε 

θαζνξηζζέληεο φξνπο. Ζ ελ ιφγσ πξνθήξπμε λένπ δηαγσληζκνχ ζα πξέπεη λα πιεξνί 

νξηζκέλνπο θαλφλεο πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο απαηηνχκελεο επειημίαο θαη ηεο 

ηήξεζεο ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη ηδίσο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. Γηα ηνπο ιφγνπο 

απηνχο, αιιά θαη κε γλψκνλα ηελ απνθπγή ηεο λφζεπζεο ηνπ αληαγσληζκνχ, ε δηάξθεηα 

ησλ ζπκθσληψλ-πιαίζην ζα πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλε θαη λα κελ ππεξβαίλεη ηα επηά 

(7) έηε, εθηφο εηδηθψο αηηηνινγεκέλσλ πεξηπηψζεσλ. 

Άξζξν 30 

Καλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο ζπκθσλίεο - πιαίζην 

   Με ην άξζξν 30 θαζνξίδνληαη νη θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ ζχλαςε 

ζπκθσλίαο-πιαίζην κε έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη κε πεξηζζφηεξνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

Ζ ζχλαςε ησλ εθηειεζηηθψλ κηαο πνιπκεξνχο ζπκθσλίαο-πιαίζην ζπκβάζεσλ κπνξεί λα 

γίλεηαη είηε απεπζείαο κε ην κέξνο πνπ επηιέγεη ε αλαζέηνπζα αξρή θαη’ εθαξκνγή ησλ 

φξσλ ηεο αξρηθήο ζπκθσλίαο-πιαίζην, εθφζνλ απηφ είλαη δπλαηφλ, είηε κε ηε δηελέξγεηα 

ζπλνπηηθήο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ απφ ηα κέξε ηεο αξρηθήο ζπκθσλίαο-

πιαίζην. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ξπζκίδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη, ε 

πξφβιεςε ελφο ειαρίζηνπ επηπέδνπ δηαθάλεηαο θαη ε έγγξαθε πξφζθιεζε γηα ππνβνιή 

πξνζθνξψλ κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία. Ζ αλαζέηνπζα αξρή είλαη ππνρξεσκέλε λα 

αλαζέζεη ηε ζχκβαζε βάζεη ησλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο πνπ είραλ αλαθεξζεί ζηελ 

πξνθήξπμε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην. Γηα ηηο 

πξνχπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο θαη ιχζεο ησλ ζπκθσληψλ-πιαίζην γίλεηαη 

παξαπνκπή ζηα άξζξα 103 θαη 104 αληίζηνηρα ηνπ παξφληνο λφκνπ, δεδνκέλνπ φηη 

πξφθεηηαη γηα ζχλζεην λνκηθφ δήηεκα, ιφγσ ησλ ζπλεπεηψλ πνπ έρεη ε ηξνπνπνίεζε θαη 

ηδίσο ε ιχζε ησλ ζπκθσληψλ-πιαίζην ζηελ ηζρχ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ 

έρνπλ ζπλαθζεί βάζεη απηψλ. 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β’ 

Οξγάλσζε 

Άξζξν 31 

Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Ακπληηθνχ Σνκέα («ΖΜΓΖΑΣ») 

   Σν άξζξν 31 απνηειεί θαηλνηνκία ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη αθνξά  ζηελ ίδξπζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Ακπληηθνχ Σνκέα 

(«ΖΜΓΖΑΣ»), θαηαξρήλ σο κεηξψνπ κεραλνγξαθηθήο θαηαρψξηζεο θαη 

παξαθνινχζεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκβάζεσλ ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ. Ζ ιεηηνπξγία 

ηνπ ΖΜΓΖΑΣ κπνξεί λα επηηεπρζεί είηε κε ηελ αλάπηπμε απηφλνκεο εθαξκνγήο εληφο ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ δηθηχνπ ηνπ ΤΠΔΘΑ, είηε κε ηε ρξήζε ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 

Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ), ην νπνίν έρεη ζπζηαζεί κε ην άξζξν 11 ηνπ 

λ.4013/2011 θαη ιεηηνπξγεί σο εληαίν θαη νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ησλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθηηκψκελεο αμίαο ίζεο ή αλψηεξεο ησλ 1.000 επξψ θαηά ην άξζξν 

38 ηνπ λ.4412/2016. 

   θνπφο ηνπ άξζξνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ απαξαίηεησλ θαλφλσλ θαη 

παξακέηξσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΖΜΓΖΑΣ σο εληαίαο θαη νινθιεξσκέλεο ειεθηξνληθήο 

βάζεο δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζηνλ ακπληηθφ ηνκέα, ψζηε λα 

απνηειέζεη θχξην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ επηζπκνχλ λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ θαηαρσξηδφκελσλ ζε απηφ 

ζηνηρείσλ, ελψ παξάιιεια ζα ρξεζηκεχζεη σο βαζηθφ κέζν γηα ηελ εμαγσγή αμηφπηζησλ 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα δηαζθαιηζηεί πςειφο βαζκφο δηαθάλεηαο θαη 

επαξθήο δεκνζηφηεηα θαηά ηελ αλάζεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζηξαηησηηθνχ 

εμνπιηζκνχ, ελψ ζπγρξφλσο ζα ηεξνχληαη γηα ηα επαίζζεηα ζηνηρεία ησλ ελ ιφγσ 

ζπκβάζεσλ φια ηα ερέγγπα εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη πξνζηαζίαο επαίζζεησλ θαη 

δηαβαζκηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εζληθή άκπλα θαη αζθάιεηα.  

   Δηδηθφηεξα, ζηελ παξάγξαθν 1 πεξηγξάθεηαη ν πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηνπ 

ΖΜΓΖΑΣ πνπ ζπλίζηαηαη ζηε δεκηνπξγία ελφο κεηξψνπ κεραλνγξαθηθήο θαηαρψξηζεο 

θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκβάζεσλ ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ, 

αλεμαξηήησο εθηηκψκελεο αμίαο θαη δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, κε ζθνπφ ηε ζπιινγή, ηελ 

νξγάλσζε θαη ηελ επεμεξγαζία ζηνηρείσλ, σο εληαίαο βάζεο δεδνκέλσλ, αλαθνξηθά κε ηα 

πξνγξάκκαηα, ηνπο δηαγσληζκνχο θαη ηηο ζπκβάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο άκπλαο.  

   Ζ παξάγξαθνο 2 πξνβιέπεη φηη ην ΖΜΓΖΑΣ δηαθξίλεηαη ζε δχν (2) επίπεδα 

πινπνίεζεο: Αθελφο ζην αδηαβάζκεην επίπεδν, ζην νπνίν αλαξηψληαη φια ηα κε 

δηαβαζκηζκέλα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο πξνθεξχμεηο δηαγσληζκψλ θαη ηηο αλαζέζεηο ησλ 

ζπκβάζεσλ θαη ην νπνίν πινπνηείηαη είηε κε ηελ αλάπηπμε απηφλνκεο εθαξκνγήο εληφο ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ δηθηχνπ ηνπ ΤΠΔΘΑ, είηε κε ηε ρξήζε ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 

Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ), αθεηέξνπ ζην δηαβαζκηζκέλν επίπεδν, ζην 

νπνίν αλαξηψληαη φια ηα δηαβαζκηζκέλα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο ζπκβάζεηο ακπληηθνχ 

ηνκέα θαη πινπνηείηαη είηε κε ηελ αλάπηπμε απηφλνκεο εθαξκνγήο εληφο ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ δηθηχνπ ηνπ ΤΠΔΘΑ, είηε κε ηε ρξήζε ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 

Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ), ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 

38 ηνπ λ.4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 139 ηνπ λ.4281/2014. Δηδηθφηεξα, 

εθφζνλ νη ζπκβάζεηο ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ ραξαθηεξίδνληαη σο απφξξεηεο, ή ε 

ζχλαςε θαη εθηέιεζή ηνπο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηδηαίηεξα κέηξα αζθαιείαο, ή 

εθφζνλ νη ζπκβάζεηο  πεξηιακβάλνπλ δηαβαζκηζκέλα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, ζα 

θαηαρσξίδνληαη γηα ιφγνπο εζληθήο αζθάιεηαο είηε ζε απηφλνκε εθαξκνγή εληφο ηνπ 



πιεξνθνξηαθνχ δηθηχνπ ηνπ ΤΠΔΘΑ, είηε ζε εζσηεξηθφ δηαβαζκηζκέλν πιεξνθνξηαθφ 

ππνζχζηεκα ηνπ Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.., ψζηε λα κελ είλαη ειεχζεξα πξνζβάζηκα. 

   Με ηελ παξάγξαθν 3 νξίδεηαη φηη ε πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ηνπ ΖΜΓΖΑΣ ηειεί 

ππφ ηε ξεηή επηθχιαμε θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιινπλ νη δηαηάμεηο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία επαίζζεησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα, ηπρφλ θξαηηθά απφξξεηα, θαλφλεο πλεπκαηηθήο θαη βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, 

ή άιια απφξξεηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, ελψ ζηηο παξαγξάθνπο 4 

θαη 5 θαζνξίδνληαη αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξίδνληαη ζην ΖΜΓΖΑΣ. 

   ηελ παξάγξαθν 6 πξνβιέπεηαη φηη νη πξάμεηο πνπ θαηαρσξίδνληαη ζην ΖΜΓΖΑΣ 

εμαξηνχλ ηελ ηζρχ ηνπο απφ ηελ θαηαρψξηζή ηνπο ζε απηφ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 60. Πεξαηηέξσ νξίδεηαη φηη, ε αλσηέξσ πξφβιεςε δελ ζίγεη ηηο πθηζηάκελεο 

δηθνλνκηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ άζθεζε ελδίθσλ βνεζεκάησλ θαη κέζσλ νχηε ηηο ξπζκίζεηο 

γηα ηηο δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο, ελψ κε ην επφκελα εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ απηήο 

πξνβιέπεηαη ξχζκηζε γηα ηπρφλ δηαθνξέο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζε πεξίπησζε εθ 

παξαδξνκήο θαηαρψξηζεο ζηνηρείσλ. 

   Πεξαηηέξσ, ζηελ παξάγξαθν 7 επηζεκαίλεηαη φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ ΖΜΓΖΑΣ 

δχλαηαη λα επεθηαζεί ζην κέιινλ, ψζηε λα απνηειέζεη, πέξαλ απφ έλα εληαίν κεηξψν 

κεραλνγξαθηθήο θαηαρψξηζεο, κία νινθιεξσκέλε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα δηελέξγεηαο 

ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο θαη αλάζεζεο ζπκβάζεσλ ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

   Σέινο, κε ηελ παξάγξαθν 8 δηεπθξηλίδεηαη φηη, ιφγσ ηεο επλφεηεο πεξηπινθφηεηαο 

γηα ηελ επίηεπμε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΖΜΓΖΑΣ, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

ιεηηνπξγία ηνπ επεθηαζεί ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηελ παξάγξαθν 7, ε έθδνζε ησλ 

ππνπξγηθψλ απφθαζεσλ ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 141 απνηειεί αλαγθαία 

πξνυπφζεζε γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ΖΜΓΖΑΣ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ. 

Άξζξν 32 

Ζιεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο 

   Με ην άξζξν 32 πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ειεθηξνληθψλ 

δεκνπξαζηψλ/πιεηζηεξηαζκψλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, γηα ηνλ ζθνπφ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 

ειεθηξνληθή δεκνπξαζία λνείηαη, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ άξζξνπ 2, ε επαλαιεπηηθή 

δηαδηθαζία πνπ βαζίδεηαη ζε έλαλ ειεθηξνληθφ κεραληζκφ παξνπζίαζεο λέσλ κεησκέλσλ 

ηηκψλ, ή λέσλ αμηψλ νξηζκέλσλ απφ ηα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, ε νπνία δηεμάγεηαη 

έπεηηα απφ πξνθαηαξθηηθή πιήξε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη επηηξέπεη ηελ 

ηαμηλφκεζή ηνπο κε βάζε κεζφδνπο απηφκαηεο αμηνιφγεζεο.  

   Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα πξνζθχγεη ζε ειεθηξνληθή δεκνπξαζία ζηελ 

θιεηζηή δηαδηθαζία ή ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο κε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο, θαηά 

ηα άξζξα 47 θαη 48 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Οη ειεθηξνληθνί πιεηζηεξηαζκνί θαιχπηνπλ 

κφλνλ ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη έξγσλ γηα ηηο νπνίεο νη πξνδηαγξαθέο 

κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζζνχλ κε αθξηβή ηξφπν, ππφ ηνλ φξν φηη θαηά ηε ρξήζε ηνπο 

ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ, θαζψο θαη νη αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ηεο απνθπγήο 

δηαθξίζεσλ θαη ηεο δηαθάλεηαο. Γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο δηαθάλεηαο, 

κφλνλ ηα ζηνηρεία πνπ επηδέρνληαη απηφκαηε αμηνιφγεζε κε ειεθηξνληθά κέζα, ρσξίο πα-

ξέκβαζε ή/θαη εθηίκεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κπνξεί λα απνηεινχλ αληηθείκελν 

ειεθηξνληθψλ πιεηζηεξηαζκψλ, δειαδή κφλνλ ηα ζηνηρεία πνπ είλαη πνζνηηθψο 

πξνζδηνξίζηκα θαηά ηξφπνλ ψζηε λα εθθξάδνληαη αξηζκεηηθψο ή σο πνζνζηά. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, νη πηπρέο εθείλεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ ζπλεπάγνληαη εθηίκεζε ζηνηρείσλ 

πνπ δελ είλαη πνζνηηθψο πξνζδηνξίζηκα, δελ επηηξέπεηαη λα απνηεινχλ αληηθείκελν 



ειεθηξνληθψλ πιεηζηεξηαζκψλ. Ζ ρξήζε ειεθηξνληθψλ πιεηζηεξηαζκψλ επηηξέπεη ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή λα δεηά απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ππνβάινπλ λέεο, ρακειφηεξεο 

ηηκέο, θαη φηαλ ε ζχκβαζε αλαηίζεηαη ζηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, 

λα βειηηψλνπλ επίζεο άιια ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ πέξαλ ησλ ηηκψλ. Δπίζεο 

πξνβιέπεηαη φηη ε αληίζηνηρε θαηάηαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζα κπνξεί λα 

θαηαξηίδεηαη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηνπ ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ.  

   Με ην παξφλ άξζξν δηεπθξηλίδνληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ, φπσο νη πξνυπνζέζεηο ρξήζεο απηνχ, νη θαλφλεο δεκν-

ζηφηεηαο πνπ πξέπεη λα ηεξήζεη ε αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ αξρηθή πξνθήξπμε θαη ελ 

ζπλερεία πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, νη ηξφπνη πεξαίσζεο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ 

θαη ν ηξφπνο ζπλεθηίκεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ κε ηελ πξνεγεζείζα 

«ζπκβαηηθή» αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο.  

Άξζξν 33 

ηαηηζηηθέο ππνρξεψζεηο 

   Σν άξζξν 33 νξίδεη φηη ε ΓΓΑΔΔ είλαη αξκφδηα λα δηαβηβάδεη ζηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή, ην αξγφηεξν έσο ηελ 31ε Οθησβξίνπ θάζε έηνπο, ζηαηηζηηθή θαηάζηαζε ζπκ-

βάζεσλ πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη έξγσλ, πνπ έρνπλ ζπλαθζεί θαη' εθαξκνγή ηνπ 

παξφληνο λφκνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ζηαηηζηηθή 

θαηάζηαζε πξνζδηνξίδεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία ησλ ζπκβάζεσλ πνπ αλαηέζεθαλ θαη 

αθνξά ρσξηζηά ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη έξγσλ. Ζ θαηαλνκή γίλεηαη αλά 

ρξεζηκνπνηνχκελε δηαδηθαζία θαη αλά ζπκβαηηθφ αληηθείκελν ζχκθσλα κε ηελ 

νλνκαηνινγία CPV (Common Procurement Vocabulary). ε πεξίπησζε πνπ έρεη γίλεη 

πξνζθπγή ζε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ, 

νη ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί σο αλσηέξσ θαηεγνξηνπνηνχληαη επηπιένλ θαη 

αλάινγα κε ηνπο ιφγνπο πξνζθπγήο ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία. 

Άξζξν 34 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) 

   Γεδνκέλνπ φηη ν δηνηθεηηθφο θφξηνο πνπ απνξξέεη απφ ηελ αλάγθε πξνζθφκηζεο 

ζεκαληηθνχ αξηζκνχ πηζηνπνηεηηθψλ, ή άιισλ εγγξάθσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θξηηήξηα 

απνθιεηζκνχ θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο, ζπληζηά κεηαμχ άιισλ ζεκαληηθφ εκπφδην ζηε 

ζπκκεηνρή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη ηδίσο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηηο 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο ακπληηθνχ ηνκέα, κε ην άξζξν 34 παξέρεηαη πιένλ ξεηά ε δπλαηφηεηα 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, εθφζνλ ην πξνβιέςεη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, λα πηνζεηήζεη 

ηε ρξήζε ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο (ΔΔΔ) γηα ηηο δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ άλσ ησλ νξίσλ, κε ζηφρν ηελ απινπνίεζε θαη επηηάρπλζε 

ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ. Σν 

έληππν απηφ απνηειεί κία ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ 

λ.1599/1986 (Α΄ 75), ην νπνίν ππνβάιιεηαη σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο 

αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε θαη δηα ηνπ 

νπνίνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ην πξνζθνκίδεη δειψλεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα 

πνηνηηθήο επηινγήο πνπ έρεη ζέζεη ε αλαζέηνπζα αξρή θαη επνκέλσο δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη 

απνθιεηζκνχ ζην πξφζσπφ ηνπ. 

   Δπηπιένλ, πξνβιέπεηαη ξεηά φηη ην ΔΔΔ παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 

φζνλ αθνξά ζηνπο (ηξίηνπο) θνξείο ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο, νχησο ψζηε ε επαιήζεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ λα δηελεξγείηαη ηαπηφρξνλα 

θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ δηελεξγείηαη θαη ε επαιήζεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

αθνξνχλ ζηνλ θχξην νηθνλνκηθφ θνξέα. Ζ αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεηά, 



αλά πάζα ζηηγκή, φια ή θάπνηα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα, εθφζνλ ζεσξεί φηη απηφ 

είλαη απαξαίηεην γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. Ωζηφζν, πξνβιέπνληαη 

παξεθθιίζεηο απφ ηε δπλαηφηεηα απηή ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηελ πεξίπησζε χπαξμεο 

δσξεάλ πξνζβάζηκσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, ή θαηνρήο ησλ ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθψλ απφ 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή απφ πξνεγνχκελε δηαδηθαζία.  

   Πεξαηηέξσ, πξνβιέπεηαη φηη ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν έρεη απνθαζηζηεί λα 

αλαηεζεί ε ζχκβαζε (ππνςήθηνο αλάδνρνο) ππνρξενχηαη λα παξάζρεη ηα ζρεηηθά 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη ε αλαζέηνπζα αξρή νθείιεη λα κελ ζπλάπηεη ζχκβαζε κε 

ππνςήθην αλάδνρν πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά.  

   Δλ ζπλερεία νξίδεηαη ν ηχπνο ηνπ ΔΔΔ, ην νπνίν θαηαξηίδεηαη γηα ηηο ζπκβάζεηο 

άλσ ησλ νξίσλ βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ 

(ΔΔ) 2016/7 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 5εο Ηαλνπαξίνπ 2016, παξέρεηαη δε ζε έληππε ή/θαη 

ειεθηξνληθή κνξθή. Σέινο νξίδεηαη φηη, γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ ε αλαζέηνπζα 

αξρή κπνξεί λα εθδίδεη αληίζηνηρν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), 

θαηά ηα πξφηππα ηνπ εθδηδνκέλνπ απφ ηελ Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΔΑΑΓΖΤ) εληχπνπ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ηνπ γεληθνχ ηνκέα, σο 

πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο 

αξρέο ή ηξίηα κέξε, φπνπ ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη πιεξνί ηηο 

απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο. Μέρξη ηελ 

έθδνζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, γίλεηαη δεθηή ππεχζπλε 

δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986.  

   Οη πξνβιέςεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ γηα ηνλ ηχπν θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηζρχνο ηνπ 

εγγξάθνπ (ΔΔΔ θαη ΣΔΤΓ), πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί ε αλαζέηνπζα αξρή σο 

πξνθαηαξθηηθή απφδεημε θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ, απνζθνπνχλ 

ζηελ ελαξκφληζε κε ηνλ ηξφπν ππνβνιήο ησλ αληίζηνηρσλ δειψζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηνπ λ.4412/2016, ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη νη 

ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν κε ηε ρξήζε 

γλσζηψλ εληχπσλ θαη επνκέλσο λα επηηπγράλεηαη απινπνίεζε θαη επηηάρπλζε ηεο 

δηαδηθαζίαο, δίρσο λα ζίγεηαη ε απαηηνχκελε δεκνζηφηεηα θαη δηαθάλεηα, νχηε λα 

δηαθπβεχεηαη ε νξζή δηεμαγσγή ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ησλ ππνςεθίσλ. 

Άξζξν 35 

Δπηγξακκηθφ Απνζεηήξην Πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) 

   Με ην άξζξν 35 θαζηεξψλεηαη ε αξκνδηφηεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα δηαξθή 

επηθαηξνπνίεζε ησλ εγγξάθσλ θαη απνδεηθηηθψλ κέζσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο e-

Certis, ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή. θνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ είλαη 

ε δηεπθφιπλζε ηεο δηαζπλνξηαθήο αληαιιαγήο πηζηνπνηεηηθψλ θαη άιισλ απνδεηθηηθψλ 

εγγξάθσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ηα νπνία θαιχπηνληαη απφ ην e-Certis. Αλάινγε πξφβιεςε 

ππάξρεη θαη ζην άξζξν 81 ηνπ λ.4412/2016 γηα ηηο ελ γέλεη δεκφζηεο ζπκβάζεηο. 

Άξζξν 36 

Δληαίν Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ Ακπληηθνχ Σνκέα (ΔΜΔΑΣ) 

   Με ην άξζξν 36 ηδξχεηαη ην ειεθηξνληθφ Δληαίν Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ Ακπληηθνχ 

Σνκέα (ΔΜΔΑΣ), ην νπνίν θαηαξηίδεηαη, ηεξείηαη θαη ελεκεξψλεηαη απφ ηε ΓΓΑΔΔ. 

εκεηψλεηαη φηη ε ίδξπζε ηνπ ελ ιφγσ Μεηξψνπ πξνβιεπφηαλ θαη ζην άξζξν 64 ηνπ 

λ.3978/11, πιελ φκσο δελ έρεη εθδνζεί ην πξνβιεπφκελν ζηελ παξάγξαθν 11 ηνπ ηδίνπ 

σο άλσ άξζξνπ πξνεδξηθφ δηάηαγκα. Σν ΔΜΔΑΣ ζα ππνθαηαζηήζεη ην Μεηξψν 

Καηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ Τιηθνχ (ΜΚΑΤ) ηνπ π.δ. 3/2008 (Α΄ 3), ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη 



θάζε είδνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο (θαηαζθεπαζηέο θαη εκπφξνπο ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ, 

παξφρνπο ππεξεζηψλ ζπλαθψλ πξνο ηνλ ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ, φπσο νη ππεξεζίεο 

ζπληήξεζεο, επηζθεπήο, εθπαίδεπζεο θαη ελ γέλεη ππνζηήξημεο θαη εξγνιήπηεο ηερληθψλ 

έξγσλ) πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη επηρεηξεκαηηθά ζηνλ ακπληηθφ ηνκέα. 

   Σν ΔΜΔΑΣ δηαξζξψλεηαη α) ζηνλ «θιάδν πξνκεζεπηψλ», ζηνλ νπνίν 

θαηαρσξνχληαη νη επηρεηξήζεηο θαηαζθεπήο θαη εκπνξίαο ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη 

ζπλαθνχο πιηθνχ, β) ζηνλ «θιάδν πάξνρσλ ππεξεζηψλ», ζηνλ νπνίν θαηαρσξνχληαη νη 

επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ζπλαθψλ πξνο ηνλ ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ θαη παξαγσγήο-

πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη γ) ζηνλ «θιάδν εξγνιεπηψλ», ζηνλ 

νπνίν θαηαρσξνχληαη νη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ θαηαζθεπή 

ηερληθψλ έξγσλ ζπλαθψλ πξνο ην ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

έξγσλ ΝΑΣΟ. 

   Πεξαηηέξσ, ην ΔΜΔΑΣ έρεη δηηηή θχζε, απνζηνιή θαη ιεηηνπξγία. Απνηειεί 

θαηαξρήλ επαγγεικαηηθφ κεηξψν ππφ ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 66 θαη 

ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ λφκνπ γηα ηνπο εγρψξηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ 

εγγξάθνληαη ζηνπο θιάδνπο πξνκεζεπηψλ θαη παξφρσλ ππεξεζηψλ. πλεπψο, νη σο άλσ 

νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ 

πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ παξφληνο λφκνπ κφλν κεηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζην 

Μεηξψν. Δπηπιένλ, ην ΔΜΔΑΣ ιεηηνπξγεί θαη σο επίζεκνο θαηάινγνο εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ηνπ θιάδνπ ησλ εξγνιεπηψλ πνπ 

εγγξάθνληαη ζε απηφ. 

   Πεξαηηέξσ, δηεπθξηλίδεηαη φηη κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ηεο 

παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 141, νη εγρψξηνη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, εθφζνλ πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε 

εγγξαθήο ηνπο ζην Μεηξψν Καηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ Τιηθνχ (ΜΚΑΤ) ή ζην Βηνηερληθφ ή 

Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην, πξνθεηκέλνπ πεξί πξνκεζεπηψλ (θαηαζθεπαζηψλ 

ή εκπφξσλ) ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ, ή γηα ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ ζπλαθψλ πξνο ην 

ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ, εθφζνλ πξνζθνκίζνπλ έλνξθε βεβαίσζε ελψπηνλ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο ή ππεξεζίαο. 

Σέινο πξνβιέπεηαη φηη, ε ΓΓΑΔΔ δηαζέηεη θαη ελεκεξψλεη ην e-Certis γηα ηελ χπαξμε ηνπ 

ΔΜΔΑΣ, σο θαηαιφγνπ πνπ πεξηιακβάλεη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο θαη νη νπνίεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο άιισλ 

θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Καηφπηλ αηηήζεσο, ε ΓΓΑΔΔ θνηλνπνηεί ζηα 

ινηπά θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θάζε πιεξνθνξία πνπ αθνξά ζην ΔΜΔΑΣ, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ δηαβαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.  

Άξζξν 37 

Δπίζεκνη θαηάινγνη εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ άιισλ θξαηψλ - κειψλ 

   Με ην άξζξν 37 πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

ζπκβάζεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ άιια θξάηε-κέιε, 

εγγεγξακκέλσλ ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο εγθεθξηκέλνπο απφ πηζηνπνηεκέλνπο 

νξγαληζκνχο, ζχκθσλα θαη κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 46 ηεο Οδεγίαο 2009/81/ΔΚ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ’ 

Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο – πκβαηηθέο πξνβιέςεηο 



Άξζξν 38 

Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

   ηελ παξάγξαθν 1 θαζνξίδνληαη ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ψζηε λα πξνθχπηεη κε 

ζαθήλεηα πνηα επηκέξνπο θείκελα ζπγθαηαιέγνληαη ζε απηά, ελψ ζηελ παξάγξαθν 2 

δηαηππψλεηαη ν γεληθφο θαλφλαο φηη νη φξνη ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πξέπεη λα είλαη 

ζαθείο θαη πιήξεηο, ζε βαζκφ πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ ππνβνιή άξηησλ θαη ζπγθξίζηκσλ 

κεηαμχ ηνπο πξνζθνξψλ. ηελ παξάγξαθν 3 νξίδεηαη φηη ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη πξναηξεηηθά θαη ζε άιιεο γιψζζεο, 

ζπλνιηθά ή κεξηθά θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ 

ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή 

έθδνζε.  

   ηελ παξάγξαθν 4 νξίδεηαη φηη νη αλαζέηνπζεο αξρέο δελ επηβάιινπλ ζηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο δαπάλε γηα ηε ιήςε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πιελ ηεο δαπάλεο 

πνπ αληηζηνηρεί ζην θφζηνο αλαπαξαγσγήο ηνπο θαη ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο. 

Πξφθεηηαη γηα ξχζκηζε πνπ απνζθνπεί ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ηνπ λφκνπ θαη, παξάιιεια, ζηελ ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ, κέζσ 

ηεο πξνζέιθπζεο πεξηζζφηεξσλ πξνζθνξψλ/αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο. ηελ παξάγξαθν 5 

θαζνξίδνληαη νη ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, κε παξαπνκπή ζην ζρεηηθφ Παξάξηεκα ΗΥ ηνπ λφκνπ. 

Πξναηξεηηθά κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη θάζε άιιν ζηνηρείν ή πιεξνθνξία πνπ θξίλεη 

αλαγθαία ε αλαζέηνπζα αξρή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε.  

   ηελ παξάγξαθν 6 πξνβιέπεηαη σο δηθαίσκα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζηηο 

ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ λα ζπκπεξηιάβεη φξν γηα θαηαθχξσζε κε 

απμνκείσζε πνζνηήησλ χςνπο κέρξη θαη ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ησλ πνζνηήησλ ησλ 

πξνκεζεπφκελσλ αγαζψλ, ή ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ή/θαη 

φξν γηα ηελ ελάζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο (option) κέρξη ηνπ ηδίνπ σο άλσ 

πνζνζηνχ. Ζ παξάγξαθνο 7 θαζνξίδεη ηε ζεηξά ηζρχνο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, 

ψζηε λα επηιχεηαη θάζε αβεβαηφηεηα πνπ πξνθχπηεη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ή 

ζχγθξνπζεο φξσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηά, ελψ ε παξάγξαθνο 8 αλαθέξεηαη ζηε 

δπλαηφηεηα ζπκπεξίιεςεο ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο φξνπ πεξί αλαπξνζαξκνγήο ηεο 

ηηκήο, παξαπέκπνληαο ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 76 γηα ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνλ 

ηξφπν πινπνίεζεο ηεο αλαπξνζαξκνγήο. 

   Γεληθά, ε ηππνπνίεζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο αλακέλεηαη λα απινπνηήζεη 

ζεκαληηθά ηφζν ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, φζν θαη ηε 

ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ/ππνςεθίσλ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο πνπ αθνινπζεί, 

θαζψο ηα εηδηθφηεξα ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζα νξίδνληαη θαηά ηξφπν ζαθή εθ ησλ 

πξνηέξσλ ζηα πξφηππα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ. Δπηπιένλ, ε ηππνπνίεζε ησλ 

εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα εκπεδψζεη αζθάιεηα δηθαίνπ θαη ζα δηαζθαιίζεη ηε 

ζπκκφξθσζε κε ην ελσζηαθφ θαη εζληθφ δίθαην δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Σέινο, ζα 

πεξηνξίζεη ζπλήζε θαηλφκελα αθπξφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο ιφγσ κε 

ζπκπεξίιεςεο ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ησλ ειάρηζησλ πεξηερνκέλσλ απηψλ θαη σο εθ 

ηνχηνπ ζα πεξηνξίζεη ηηο πξνζθπγέο θαηά ησλ δηαθεξχμεσλ, επηηπγράλνληαο κε ηνλ ηξφπν 

απηφ επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο θαη επηηπρή νινθιήξσζή ηνπο. 

Άξζξν 39 

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 

   Με ην άξζξν 39 ηνπ λφκνπ επηρεηξείηαη ε ζέζπηζε ελφο επέιηθηνπ ζπζηήκαηνο 

θαηάξηηζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ελαξκνληζκέλνπ ηφζν κε ηνπο θαλφλεο ηνπ δηθαίνπ 



ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φζν θαη κε ηε ζχγρξνλε ηερλνθξαηηθή αληίιεςε πεξί 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ αλαγθψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ κέζσλ θάιπςεο ησλ 

αλαγθψλ απηψλ.  

   Τπάξρνπλ δηεζλείο ζπκθσλίεο ηππνπνίεζεο πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ (φπσο νη ζπκθσλίεο STANAG ηνπ ΝΑΣΟ ή 

άιιεο παξεκθεξείο ζπκθσλίεο) ή ππνρξεσηηθνί εζληθνί ηερληθνί θαλφλεο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα πξντφληνο (φπσο ην NATO 

STOCK NUMBER-NSN ή ηζνδχλακα ζπζηήκαηα), πνπ απνξξένπλ απφ ηέηνηεο ζπκθσλίεο. 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απαηηεί ηε ζπκθσλία ησλ 

πξνζθνξψλ κε ηα πξφηππα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο, ππφ ηνλ φξν φηη 

απηέο είλαη ζπκβαηέο πξνο ην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

   Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κπνξεί λα θαζνξίδνληαη φρη κφλν κε παξαπνκπή ζε 

πξφηππα, αιιά θαη κε πεξηγξαθή ησλ επηζπκεηψλ απφ ην ρξήζηε ιεηηνπξγηθψλ επηδφζεσλ 

θαη απαηηήζεσλ. ε πεξίπησζε παξαπνκπήο ζηα επξσπατθά πξφηππα ή ζηα δηεζλή ή 

εζληθά πξφηππα, επηβάιιεηαη λα εμεηάδνληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθνξέο 

βαζηδφκελεο ζε άιιεο ηζνδχλακεο ιχζεηο. Πξνθεηκέλνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ ηζνδπλακία, 

παξέρεηαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ θάζε απνδεηθηηθφ 

κέζν, ελψ νη αλαζέηνπζεο αξρέο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αηηηνινγνχλ νπνηαδήπνηε 

απφθαζή ηνπο γηα ηε κε χπαξμε ηζνδπλακίαο.  ηελ πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη ν φξνο 

«ηζνδχλακν», ηφηε ππνρξεσηηθά ζηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη 

ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία θαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ζα ηεθκεξηψλεηαη ε ηζνδπλακία ησλ 

πξνζθεξφκελσλ εηδψλ κε ηα δεηνχκελα.  

   Όινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα 

ηηο ηερληθέο πηπρέο ησλ ζπκβάζεσλ νξίδνληαη ξεηά θαη κε ζαθήλεηα ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο θαη νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο φξνπο ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. Σέινο, θαζνξίδνληαη ηα φξγαλα 

έγθξηζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηα νπνία είλαη α) γηα ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ 

κείδνλνο νηθνλνκηθήο αμίαο, ήηνη γηα ζπκβάζεηο αμίαο άλσ ηνπ πνζνχ ησλ ηξηάληα 

εθαηνκκπξίσλ επξψ (30.000.000€), ηα Αλψηαηα πκβνχιηα ησλ θιάδσλ ησλ ΔΓ, β) γηα ηνλ 

ππφινηπν ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ, ηα αξκφδηα Γεληθά Δπηηειεία θαη γ) γηα θνηλφ ζηα ηξία 

Γεληθά Δπηηειεία ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ, ην Γεληθφ Δπηηειείν ζην νπνίν αλαηίζεηαη απφ ην 

ΓΔΔΘΑ ε ελεξγνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. ε θάζε πεξίπησζε επηδηψθεηαη ε κέγηζηε 

δπλαηή ηππνπνίεζε θαη δηαθιαδηθφηεηα, κε ελνπνηεκέλεο πξνδηαγξαθέο γηα θνηλά 

ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά θαη ε πξνβιεπφκελε θσδηθνπνίεζε - ηαμηλφκεζε φισλ ησλ ππφ 

πξνκήζεηα πιηθψλ, ππεξεζηψλ θαη έξγσλ. 

Άξζξν 40 

Δηδηθνί φξνη εθηέιεζεο ζχκβαζεο 

   Σν άξζξν 33 ηνπ λφκνπ παξέρεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηε δπλαηφηεηα λα ζέηεη ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο εηδηθνχο φξνπο εθηέιεζεο, νη νπνίνη δχλαληαη λα πεξηιακβάλνπλ 

ελδερφκελεο εηδηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ππεξγνιαβία, ηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ, 

ηελ αζθάιεηα εθνδηαζκνχ, θαζψο θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ηε θνξνινγηθή, πεξηβαιινληηθή 

θαη θνηλσληθν-αζθαιηζηηθή εζληθή, ελσζηαθή θαη δηεζλή λνκνζεζία. Οη ελ ιφγσ απαηηήζεηο 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο, δεδνκέλνπ ηνπ επαίζζεηνπ ραξαθηήξα ηνπ ζηξαηησηηθνχ 

εμνπιηζκνχ πνπ θαιχπηεηαη απφ ην λφκν, αθνξνχλ δε νιφθιεξε ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ. 

Άξζξν 41 

Τπεξγνιαβία 



   Με ην άξζξν 41 ελζσκαηψλνληαη εθ λένπ ζηελ εζληθή έλλνκε ηάμε νη δηαηάμεηο πεξί 

ππεξγνιαβίαο, φπσο πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 21, 50 έσο 54 ηεο Οδεγίαο 2009/81/ΔΚ, 

ζχκθσλα θαη κε ηελ Δξκελεπηηθή Αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ άξζξσλ. Πξσηίζησο, δηεπθξηλίδεηαη φηη ε ρξήζε ηεο ππεξγνιαβίαο 

είλαη πξναηξεηηθή, κε ηελ έλλνηα φηη ε αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ηε δπλαηφηεηα λα 

ππνρξεψλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αλαζέζνπλ ππεξγνιαβηθά ηκήκα ή πνζνζηφ ηεο 

ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο ή λα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο πξνηεηλφκελνπο 

ππεξγνιάβνπο, αιιά ζε πεξίπησζε πνπ νη ίδηνη επηζπκνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ππεξγνιαβηθήο αλάζεζεο ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο, νθείινπλ λα επηιέγνπλ 

ππεξγνιάβνπο νη νπνίνη πιεξνχλ ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο πνπ ζέηνπλ νη φξνη ηεο 

δηαθήξπμεο γηα ηνπο αλαδφρνπο (πξνζσπηθή θαηάζηαζε, ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, 

ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, ζπκκφξθσζε κε εξγαζηαθή, θνηλσληθναζθαιηζηηθή 

θαη πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία). ε θάζε πεξίπησζε εηζάγεηαη ε αξρή φηη δελ επηηξέπνληαη 

νη δηαθξίζεηο θαηά ππεξγνιάβσλ ιφγσ εζληθφηεηαο.  

   Πεξαηηέξσ, ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα επηιέγεη ηελ 

θαηάιιειε θαηά πεξίπησζε κνξθή ππεξγνιαβίαο, ψζηε λα κπνξεί λα ειέγρεη, επαιεζεχεη 

θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ αμηνπηζηία ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ρσξίο λα πξνθαιείηαη 

δπζαλάινγν δηνηθεηηθφ βάξνο θαη λα επέξρνληαη θαζπζηεξήζεηο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο. Δηδηθφηεξα, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα ππνρξεψλεη ηνλ αλάδνρν λα 

δηνξγαλψλεη δηαθαλείο θαη ρσξίο δηαθξίζεηο δηαγσληζκνχο, φηαλ αλαζέηεη ζπκβάζεηο 

ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο. Ζ ππνρξέσζε απηή κπνξεί λα ηζρχζεη γηα ζπκβάζεηο 

ππεξγνιαβίαο πνπ επηιέγνληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο θαη 

ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχκβαζεο. Δπηπξνζζέησο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα 

επηηξέπεη ζηνλ ππνςήθην ή πξνζθέξνληα ή λα απαηηεί απφ απηφλ λα αλαζέηεη ζε ηξίηνπο 

ζπκβάζεηο ππεξγνιαβίαο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνπιάρηζηνλ νξηζκέλν πνζνζηφ ηεο 

αμίαο ηεο ζχκβαζεο, κε ηε δηεπθξίληζε φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

πξνζθέξνληα δελ πξέπεη λα ζεσξνχληαη ηξίηνη. Όηαλ επηβάιιεηαη πνζνζηφ ππεξγνιαβίαο, 

ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο ππεξγνιαβίαο κε δηαθαλή θαη ρσξίο 

δηαθξίζεηο δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, ψζηε φιεο νη ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο λα έρνπλ 

ηελ ίδηα δπλαηφηεηα λα αληινχλ νθέιε απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ππεξγνιαβίαο. 

Παξάιιεια, δε ζα πξέπεη λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε νξζή ιεηηνπξγία ηεο αιπζίδαο 

εθνδηαζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ νξίδεηαη φηη, ην πνζνζηφ πνπ 

επηηξέπεηαη λα επηβάιιεη ε αλαζέηνπζα αξρή λα αλαζέζεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κε 

ππεξγνιαβία ζε ηξίηνπο, ζα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη δεφλησο ην αληηθείκελν θαη ηελ αμία 

ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο λα κελ ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηνπ ζπλνιηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηηο ζχκβαζεο.  

   Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα επηηξέπεη ζηνπο πξνζθέξνληεο λα πξνηείλνπλ λα 

αλαηεζεί κε ππεξγνιαβία πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην 

απαηηνχκελν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ειάρηζην πνζνζηφ, ή κπνξεί λα δεηεί απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο λα πξνζδηνξίζνπλ πνηα ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ 

ππεξγνιαβηθά πέξαλ ηνπ απαηηνχκελνπ ειάρηζηνπ πνζνζηνχ, θαζψο θαη ηνπο 

ππεξγνιάβνπο πνπ έρνπλ ήδε νξίζεη. Ζ ππεξγνιαβηθή αλάζεζε εξγαζηψλ ζε ηξίηνπο, 

ζχκθσλα κε ηα πξνεθηεζέληα, δελ επεξεάδεη ηελ αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ κε ηνπο 

ππεξγνιάβνπο επζχλε ηνπ αλαδφρνπ έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα πιήξε 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θχξηα ζχκβαζε. 

Άξζξν 42 

Αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ 



   χκθσλα κε ην άξζξν 42, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απαηηεί απφ ηνπο 

αλαδφρνπο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο λα δεζκεχνληαη φηη ζα πξνζηαηεχνπλ ηηο 

δηαβαζκηζκέλεο πιεξνθνξίεο απφ κε επηηξεπφκελε πξφζβαζε, θαζψο θαη επαξθή 

ζηνηρεία γηα ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα αλαιάβνπλ ηέηνηα δέζκεπζε. Δηδηθφηεξα, ζηελ 

παξάγξαθν 1 απαξηζκνχληαη ελδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ηεο δέζκεπζεο εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ησλ ηπρφλ ππεξγνιάβσλ 

ηνπ. Οη ζρεηηθέο απαηηήζεηο πξέπεη λα αλαθέξνληαη ξεηά ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Πεξαηηέξσ, πξνβιέπεηαη φηη, ειιείςεη εληαίνπ θαζεζηψηνο ζε επίπεδν Δπξσπατθήο 

Έλσζεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ, ελαπφθεηηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή λα 

θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην θαη λα πξνζδηνξίδεη θαηά πφζν 

ζεσξεί ηηο δηαπηζηεχζεηο αζθαιείαο πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ην δίθαην άιινπ θξάηνπο-

κέινπο ηζφηηκεο κε εθείλεο πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο δηθέο ηεο αξκφδηεο αξρέο. ην πιαίζην 

απηφ, ζηελ παξάγξαθν 2 νξίδεηαη φηη ηα αηηνχκελα ζηνηρεία πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη 

θαηά πεξίπησζε πξνο ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Δζληθνχ Καλνληζκνχ Αζθαιείαο (ΔΚΑ) θαη ηνπ 

Δζληθνχ Καλνληζκνχ Βηνκεραληθήο Αζθαιείαο (ΔΚΒΑ) ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ Δζληθήο 

Άκπλαο, ή πξνο ηηο ηπρφλ εηδηθέο δηαηάμεηο πεξί αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε δηκεξείο θαη δηεζλείο ζπκθσλίεο ηηο νπνίεο έρεη ζπλνκνινγήζεη ε 

ρψξα. 

Άξζξν 43 

Αζθάιεηα εθνδηαζκνχ 

   Με ην άξζξν 43 εηζάγνληαη εηδηθνί θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ αζθάιεηα 

εθνδηαζκνχ, ε νπνία απνηειεί ηνλ θνκβηθφ παξάγνληα ζχλδεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

πξνκήζεηαο θαη ππνζηήξημεο ηνπ ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ κε ηελ επηρεηξεζηαθή 

εηνηκφηεηα θαη δξάζε ησλ ΔΓ ζε βάζνο ρξφλνπ θαη ππφ θάζε είδνπο ζπλζήθεο θαη 

πεξηζηάζεηο. Δηδηθφηεξα, ζε πεξηπηψζεηο ζπκβάζεσλ, νη νπνίεο εθ ηεο θχζεψο ηνπο, ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηνπο ή ησλ ζπληξερνπζψλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ θαη πεξηζηάζεσλ απαηηνχλ ή 

πεξηιακβάλνπλ εηδηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα εθνδηαζκνχ, ε αλαζέηνπζα αξρή 

πεξηιακβάλεη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο εηδηθνχο φξνπο, κε ηνπο νπνίνπο εμεηδηθεχεη φια 

ηα αλαγθαία κέηξα θαη απαηηήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αζθάιεηα απηή. Γηεπθξηλίδεηαη φηη 

ε αζθάιεηα ηνπ εθνδηαζκνχ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη κεγάιε πνηθηιία απαηηήζεσλ, 

πεξηιακβάλνληαο, γηα παξάδεηγκα, ηνπο εζσηεξηθνχο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ ζπγαηξηθήο θαη κεηξηθήο εηαηξείαο, φζνλ αθνξά ζηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο, ή ζηελ παξνρή θξίζηκεο ππεξεζίαο, ηθαλφηεηεο ζπληήξεζεο θαη γεληθήο 

επηζθεπήο γηα λα εμαζθαιίδεηαη ππνζηήξημε θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ 

εμνπιηζκνχ πνπ αγνξάδεηαη. Σν είδνο, ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ νη ππνςήθηνη γηα λα απνδείμνπλ φηη ζπκκνξθψλνληαη κε ηα 

κέηξα θαη φηη πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, πξέπεη λα νξίδνληαη ξεηψο ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.  

   Ωζηφζν επηζεκαίλεηαη φηη, ε επίηεπμε ηνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ πνπ 

θξίλεηαη απφ επηρεηξεζηαθή άπνςε αλαγθαίν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

ησλ ΔΓ, ελδέρεηαη λα επηβάιιεη ηε ιήςε κέηξσλ απζηεξφηεξσλ απφ φζα πξνβιέπνληαη 

ζην παξφλ άξζξν, φπσο ελδεηθηηθά ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: α) φηαλ ην ππφ 

πξνκήζεηα πιηθφ, έξγν ή ππεξεζία είλαη εμαηξεηηθά πςειήο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

άκπλα ηεο ρψξαο, κε ζπλέπεηα ν νπνηνζδήπνηε πεξηνξηζκφο, φξνο ή πξνυπφζεζε ή 

δηεπζέηεζε αζθαιείαο αλαθνξηθά κε ηελ εμαγσγή, κεηαθνξά, δηακεηαθφκηζε ή ρξήζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνχ ή ησλ επηκέξνπο ππνζπγθξνηεκάησλ/ππνζπζηεκάησλ απηνχ, πνπ 

ηζρχεη ζην θξάηνο πξνέιεπζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηα νπζηψδε 



ζπκθέξνληα αζθαιείαο ηεο ρψξαο, β) φηαλ γηα επηρεηξεζηαθνχο ιφγνπο ε ζρεδίαζε, 

θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ κίαο ακπληηθήο 

δπλαηφηεηαο επηβάιιεη, ιφγσ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ζεκαζίαο, λα βξίζθεηαη ζε γεσγξαθηθή 

ζέζε πνπ λα γεηηληάδεη πξνο ηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο θαη επηρείξεζεο ησλ κέζσλ θαη 

δπλαηνηήησλ ησλ ΔΓ, γ) φηαλ γηα ιφγνπο εζληθήο ακπληηθήο βηνκεραληθήο ζηξαηεγηθήο 

επηβάιιεηαη λα αλαηεζεί κία ζχκβαζε ζε νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο δεζκεχεηαη ζηε 

δεκηνπξγία ή δηαηήξεζε ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγηθήο-βηνκεραληθήο βάζεο ζε 

ζπγθεθξηκέλα γεσγξαθηθά ζεκεία πνπ γεηηληάδνπλ πξνο ηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο θαη 

επηρείξεζεο ησλ κέζσλ θαη δπλαηνηήησλ ησλ ΔΓ.  

   ε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρεη κία πεξίπησζε παξφκνηα ή παξεκθεξήο κε ηηο 

αλσηέξσ, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα επηθαιείηαη ην άξζξν 346 ΛΔΔ θαη λα ζέηεη 

εηδηθέο απαηηήζεηο αζθαιείαο εθνδηαζκνχ εθφζνλ α) ην απαηηνχκελν επίπεδν αζθάιεηαο 

εθνδηαζκνχ δελ κπνξεί λα δηαζθαιηζζεί κε ηα κέζα πνπ παξέρνπλ νη γεληθέο πεξί 

αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, β) ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη 

απνζθνπνχλ απνθιεηζηηθά ζηελ πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο ηεο ρψξαο θαη φρη ζηελ 

εμππεξέηεζε νηθνλνκηθψλ ζθνπψλ θαη γ) ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη είλαη πξφζθνξα γηα 

ηελ επίηεπμε ή ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ εθνδηαζκνχ. 

Άξζξν 44 

Τπνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηε θνξνινγία, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηηο δηαηάμεηο 

πεξί πξνζηαζίαο ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο 

   Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 44 επηβάιιεη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ζπκβάζεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ λα 

ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγηθήο, 

πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί 

κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ 

ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ 

ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

   Με ηελ παξάγξαθν 2 πξνβιέπεηαη φηη ε αλαζέηνπζα αξρή ππνρξενχηαη λα 

αλαθέξεη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηελ αξκφδηα δεκφζηα αξρή ή ππεξεζία ή νξγαληζκφ, 

απφ ηνπο νπνίνπο νη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ηηο θαηάιιειεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηε θνξνινγία, ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηηο δηαηάμεηο πεξί θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

ηελ παξάγξαθν 3 θαζνξίδεηαη φηη ε αλαζέηνπζα αξρή δεηεί απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο/ππνςεθίνπο λα δειψζνπλ ξεηά φηη έιαβαλ ππφςε θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο ηηο αλσηέξσ ππνρξεψζεηο. Σέινο, ζηελ παξάγξαθν 4, πξνβιέπεηαη ξεηά 

φηη ε κε ζπκκφξθσζε κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο 

ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο πξνβιέςεηο ησλ δηαηάμεσλ πεξί θξηηεξίσλ 

πνηνηηθήο επηινγήο θαη ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

ΜΔΡΟ ΠΔΜΠΣΟ 

Γηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄ 

πκβάζεηο εθηηκψκελεο αμίαο ίζεο ή αλψηεξεο απφ ηα ρξεκαηηθά φξηα ηεο Οδεγίαο 

2009/81/ΔΚ 



Άξζξν 45 

Πεδίν εθαξκνγήο 

   ην άξζξν 45 νξίδεηαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Πξψηνπ Κεθαιαίνπ ηνπ Πέκπηνπ 

Μέξνπο ηνπ λφκνπ, βάζεη ησλ ρξεκαηηθψλ νξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Οδεγία 

2009/81/ΔΚ. χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 2367/2017, ηα φξηα απηά είλαη ζήκεξα 

443.000 επξψ, ρσξίο ΦΠΑ, γηα ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ θαη 5.548.000 

επξψ, ρσξίο ΦΠΑ, γηα ζπκβάζεηο έξγσλ. Πξφθεηηαη γηα ηα «επξσπατθά θαηψθιηα» 

εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2009/81/ΔΚ, άλσ ησλ νπνίσλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

Κεθαιαίνπ απηνχ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα σο ελ ιφγσ φξηα αλαζεσξνχληαη αλά δηεηία, βάζεη 

ηνπ άξζξνπ 68 ηεο Οδεγίαο 2009/81/ΔΚ. 

Άξζξν 46 

Γηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ 

   Σν άξζξν 46 πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηε ζχλαςε 

ζπκβάζεσλ ησλ νπνίσλ ε εθηηκψκελε αμία εθηφο ΦΠΑ είλαη ίζε ή αλψηεξε απφ ηα 

ρξεκαηηθά φξηα πνπ νξίδεη ην άξζξν 45 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή 

δηθαηνχηαη λα επηιέμεη ειεχζεξα κεηαμχ ηεο θιεηζηήο δηαδηθαζίαο (άξζξν 47) θαη ηεο 

δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο κε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο (άξζξν 48), ελψ νη δηαδηθαζίεο 

ηνπ αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ θαη ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο 

επηηξέπνληαη κφλν ππφ ηηο εηδηθέο πξνυπνζέζεηο θαη φξνπο πνπ ξεηά αλαθέξνληαη ζηα 

άξζξα 49 θαη 50 αληίζηνηρα. πλαθψο επηζεκαίλεηαη φηη δελ πξνβιέπεηαη ε ρξήζε ηεο 

αλνηθηήο δηαδηθαζίαο θαηά ηελ αλάζεζε ζπκβάζεσλ κε πξνεθηηκψκελε αμία πνπ ηζνχηαη ή 

ππεξβαίλεη ηα ρξεκαηηθά φξηα ηεο σο άλσ Οδεγίαο 2009/81/ΔΚ. Πεξαηηέξσ, γηα ηηο 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί θαη’ εμαίξεζε 

λα πξνζθεχγεη ζην άξζξν 4, εθαξκφδνληαο εηδηθνχο δηαδηθαζηηθνχο θαλφλεο ζχλαςεο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 140, ή λα επηθαιείηαη ην άξζξν 346 ΛΔΔ, ηεξψληαο ηηο 

πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 135. Σέινο, απνζαθελίδεηαη φηη γηα ηελ 

αλάζεζε θαη ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ επηηξέπεηαη ε ρξήζε 

ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην, σο κεζφδνπ ηελ νπνία ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ επηινγή ηνπ/ησλ αληηζπκβαιινκέλνπ/-σλ ηεο. 

Άξζξν 47 

Κιεηζηή δηαδηθαζία 

   Σν άξζξν 47 πξνβιέπεη ηε ρξήζε ηεο θιεηζηήο δηαδηθαζίαο γηα φιεο ηηο ζπκβάζεηο 

ζηνλ ηνκέα ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο. Ζ θιεηζηή δηαδηθαζία απνηειεί ηελ θχξηα 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ζηνλ ακπληηθφ ηνκέα κε πξνεθηηκψκελε αμία πνπ ηζνχηαη 

ή ππεξβαίλεη ηα ρξεκαηηθά φξηα ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

Άξζξν 48 

Γηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο κε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ 

   Σν άξζξν 48 πξνβιέπεη ηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο κε δεκνζίεπζε 

πξνθήξπμεο, ηελ νπνία ε αλαζέηνπζα αξρή δηθαηνχηαη λα επηιέμεη ειεχζεξα, φπσο θαη ηελ 

θιεηζηή δηαδηθαζία. Γηα ηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία πξνβιέπεηαη αλάινγε δπλαηφηεηα κείσζεο 

ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ κε απηή ηεο θιεηζηήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία νκνίσο δηεμάγεηαη 

ζε δχν θάζεηο, παξέρνληαο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ζεκαληηθά κεγαιχηεξε επειημία, 

δεδνκέλνπ φηη ηεο επηηξέπεη λα δηαπξαγκαηεχεηαη κε ηνπο δηαγσληδφκελνπο ηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηεο. Δπηπιένλ, γηα ιφγνπο ελίζρπζεο ηνπ 

αληαγσληζκνχ, ε δεχηεξε θάζε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο κπνξεί λα δηεμάγεηαη ζε δηαδνρηθά 

ζηάδηα, κε ζηαδηαθφ πεξηνξηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

δηαπξαγκάηεπζε. 



Άξζξν 49 

Αληαγσληζηηθφο δηάινγνο 

   Σν άξζξν 49 πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

δηαιφγνπ. Πξφθεηηαη γηα δηαδηθαζία ε νπνία επηηξέπεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε ζχλαςεο 

ηδηαίηεξα πεξίπινθσλ ζπκβάζεσλ, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ είλαη ζε ζέζε γηα ιφγνπο 

αληηθεηκεληθνχο, πνπ δελ αλάγνληαη ζε ππαηηηφηεηά ηεο, λα πξνζδηνξίζεη κε αθξίβεηα ηηο 

λνκηθέο, ηερληθέο ή νηθνλνκηθέο πηπρέο ηεο ζχκβαζεο πνπ πξφθεηηαη λα ζπλάςεη, 

πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη θαηά ην βέιηηζην δπλαηφ ηξφπν ηηο αλάγθεο ηεο θαη ζπλεπψο 

θξίλεηαη ζθφπηκν λα απεπζπλζεί ζηελ αγνξά γηα λα αληιήζεη ηδέεο θαη πξνηάζεηο. Ο 

αληαγσληζηηθφο δηάινγνο απνηειεί κία δηαδηθαζία πνπ πξνζηδηάδεη ζηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ ακπληηθνχ ηνκέα θαη πξέπεη λα πθίζηαηαη ε 

δπλαηφηεηα πξνζθπγήο ζε απηφλ, εθφζνλ πιεξνχληαη νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο. Οη 

γεληθνί θαλφλεο πεξί δηελέξγεηαο ηνπ αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ ηίζεληαη ζην άξζξν 49 

(πιεξνθνξίεο πξνθήξπμεο, δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζην δηάινγν, δπλαηφηεηα 

πεξηνξηζκνχ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, απνθιεηζηηθφ 

θξηηήξην αλάζεζεο ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, θαλφλεο θαη 

αληηθείκελν δηαιφγνπ, ερεκχζεηα, ηήξεζε αξρήο ίζεο κεηαρείξηζεο, δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο 

ηνπ δηαιφγνπ ζε ζηάδηα, δηαδηθαζία ππνβνιήο ηειηθψλ πξνζθνξψλ), νη δε εηδηθφηεξεο 

δηαδηθαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ζα εμεηδηθεχνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Άξζξν 50 

Γηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ 

   ην άξζξν 50 πξνβιέπεηαη ε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε 

πξνθήξπμεο. Ζ δηαδηθαζία απηή, ζην κέηξν πνπ ζπληζηά παξέθθιηζε απφ ηνλ θαλφλα ηεο 

δηεμαγσγήο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα κφλν ζηηο πεξηνξηζηηθά ζην 

άξζξν απηφ απαξηζκνχκελεο πεξηπηψζεηο. Ζ ηδηαηηεξφηεηα ησλ ζπκβάζεσλ ζηνπο ηνκείο 

ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε πξφβιεςεο εηδηθψλ πεξηζηάζεσλ 

λφκηκεο πξνζθπγήο ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία, φπσο απηέο αλαιχνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 

2 έσο θαη 6 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β’ 

πκβάζεηο εθηηκψκελεο αμίαο θαηψηεξεο απφ ηα ρξεκαηηθά φξηα ηεο Οδεγίαο 2009/81/ΔΚ 

 Άξζξν 51 

Πεδίν εθαξκνγήο 

   ην άξζξν 51 νξίδεηαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Γεχηεξνπ Κεθαιαίνπ ηνπ Πέκπηνπ 

Μέξνπο ηνπ λφκνπ, βάζεη ησλ ρξεκαηηθψλ νξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Οδεγία 

2009/81/ΔΚ. χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 2367/2017, ηα φξηα απηά είλαη ζήκεξα 

443.000 επξψ, ρσξίο ΦΠΑ, γηα ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ θαη 5.548.000 

επξψ, ρσξίο ΦΠΑ, γηα ζπκβάζεηο έξγσλ. Πξφθεηηαη γηα ηα «επξσπατθά θαηψθιηα» 

εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2009/81/ΔΚ, θάησ απφ ηα νπνία εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

Κεθαιαίνπ απηνχ, πξνζθεχγνληαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο. 

Άξζξν 52 

Γηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ 

   Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 52 πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη ζηηο 

ζπκβάζεηο ησλ νπνίσλ ε εθηηκψκελε αμία εθηφο ΦΠΑ είλαη θαηψηεξε απφ ηα ρξεκαηηθά 

φξηα εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2009/81/ΔΚ, φπσο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 45 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηθαηνχηαη λα πξνζθχγεη ζηηο δηαδηθαζίεο ησλ άξζξσλ 47 έσο 

50 (θιεηζηή δηαδηθαζία, δηαπξαγκάηεπζε κε ή ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο, 



αληαγσληζηηθφο δηάινγνο), ή θαη’ εμαίξεζε ζηα άξζξα 4, 135 θαη 140, κε ηηο πξνυπνζέζεηο 

πνπ νξίδνληαη ζηα σο άλσ άξζξα, κπνξεί φκσο λα επηιέμεη ειεχζεξα θαη ηελ αλνηθηή 

δηαδηθαζία, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 53. Ζ παξάγξαθνο 2 

αλαθέξεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη ηεο απεπζείαο αλάζεζεο. 

πγθεθξηκέλα, φπσο ηζρχεη θαη ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο γεληθά (άξζξα 117 θαη 118 

λ.4412/2016), ην πνζφ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ επξψ (60.000€) ρσξίο ΦΠΑ νξίδεηαη σο 

αλψηαην ρξεκαηηθφ φξην γηα ηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, 

ελψ ην πνζφ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ επξψ (20.000€) ρσξίο ΦΠΑ νξίδεηαη σο αλψηαην 

ρξεκαηηθφ φξην γηα ηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απεπζείαο αλάζεζεο. Σέινο, ζηελ 

παξάγξαθν 3 απνζαθελίδεηαη φηη, γηα ηελ αλάζεζε θαη ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηνπ 

παξφληνο Κεθαιαίνπ, επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην, σο κεζφδνπ ηελ νπνία 

ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ επηινγή ηνπ/ησλ 

αληηζπκβαιινκέλνπ/-σλ ηεο. 

Άξζξν 53 

Αλνηθηή δηαδηθαζία 

   ην άξζξν 53 ξπζκίδεηαη ε δηελέξγεηα ηεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο. Σίζεηαη ν νξηζκφο 

ηεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο (παξάγξαθνο 1) θαη δηεπθξηλίδεηαη ε βαζηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο 

αλνηθηήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία έγθεηηαη ζηελ δηελέξγεηα απηήο ζε έλα, εληαίν ζηάδην, ζε 

αληίζεζε κε ηηο ινηπέο δηαδηθαζίεο (θιεηζηή, δηαπξαγκάηεπζε κε πξνθήξπμε, 

αληαγσληζηηθφο δηάινγνο), νη νπνίεο δηαθξίλνληαη ζε δχν ζηάδηα (πξνεπηινγή θαη ππνβνιή 

πξνζθνξψλ, δηαπξαγκάηεπζε ή δηελέξγεηα δηαιφγνπ αληίζηνηρα). Πξνβιέπεηαη επίζεο φηη 

ζην πιαίζην ηεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο, φπνπ ζηνλ παξφληα λφκν γίλεηαη αλαθνξά ζε 

αίηεζε ζπκκεηνρήο λνείηαη ε πξνζθνξά, ελψ φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε ππνςήθην λνείηαη ν 

πξνζθέξσλ. Πξνβιέπεηαη επίζεο ξεηά, θαη’ αληηζηνηρία κε ηηο ηζρχνπζεο πξνζεζκίεο γηα 

ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ησλ ελ γέλεη δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (πξβι. παξ.1α ηνπ άξζξνπ 121 

ηνπ λ.4412/2016), φηη ε πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ νξίδεηαη ζε είθνζη δχν 

(22) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο, ή θαη’ ειάρηζην ζε 

δεθαπέληε (15) εκέξεο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα επείγνπζα θαηάζηαζε δεφλησο 

ηεθκεξησκέλε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (παξάγξαθνο 2), θαζψο θαη φηη νη ινηπέο 

δηαδηθαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο δηελέξγεηαο ηεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο νξίδνληαη ζηα έγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο (παξάγξαθνο 3). 

Άξζξν 54 

πλνπηηθφο δηαγσληζκφο 

   ην άξζξν 54 νξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ 

δηαγσληζκνχ γηα ηηο ζπκβάζεηο εθηηκψκελεο αμίαο ίζεο ή θαηψηεξεο ηνπ πνζνχ ησλ εμήληα 

ρηιηάδσλ επξψ (60.000€) ρσξίο ΦΠΑ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή νθείιεη λα δεκνζηεχεη 

απινπνηεκέλε πξνθήξπμε ή πξφζθιεζε ηξηψλ (3) θαη' ειάρηζηνλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε θαηά ην δπλαηφλ δεκνζηφηεηα. Ωζηφζν ε ππνβνιή 

κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ θσιχεη ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

Παξέρεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ε δπλαηφηεηα λα ζπληάζζεη απινπνηεκέλα έγγξαθα 

δηαγσληζκνχ θαη λα κελ νξίδεη θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο. Πεξαηηέξσ, γηα ιφγνπο 

επηηάρπλζεο ηεο δηαδηθαζίαο, ηάζζεηαη ζχληνκε (δεθαήκεξε) πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή 

πξνζθνξψλ, ελψ επηηξέπεηαη ε απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζε κία δεκφζηα 

ζπλεδξίαζε, θαζψο θαη ε έθδνζε κίαο εθηειεζηήο δηνηθεηηθήο πξάμεο. Οη ιεπηνκέξεηεο 

δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ θαζνξίδνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 



Άξζξν 55 

Απεπζείαο αλάζεζε 

   Σν άξζξν 55, ζηελ παξάγξαθν 1 θαη 2 ζέηεη ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα βάζεη 

ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη ε πξνζθπγή ζηελ εμαηξεηηθή δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο. 

πγθεθξηκέλα νξίδεηαη φηη ε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία απηή επηηξέπεηαη φηαλ ε εθηηκψκελε 

αμία ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ είλαη ίζε ή θαηψηεξε απφ ην πνζφ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ 

επξψ (20.000€), κε θξηηήξην πξσηίζησο ηελ απνθιεηζηηθφηεηα ηεο εθηέιεζεο, ή θαη’ 

ειάρηζην ηε δπλαηφηεηα θαιήο θαη έγθαηξεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν. 

ηελ παξάγξαθν 3 πξνβιέπεηαη, ζην πιαίζην απινπνίεζεο θαη επηηάρπλζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ δηελέξγεηαο απεπζείαο αλάζεζεο, φηη δελ απαηηείηαη ε ζπγθξφηεζε ζπιινγηθνχ 

νξγάλνπ. Σέινο, ζηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5, γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο θαη αζθάιεηαο δηθαίνπ, 

πξνβιέπνληαη, επί πνηλή αθπξφηεηαο, ηα ειάρηζηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηέρεη ε 

απφθαζε απεπζείαο αλάζεζεο, θαζψο θαη ε ππνρξεσηηθή δεκνζίεπζε απηήο ζην Κεληξηθφ 

Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ). 

Άξζξν 56 

Δμαηξέζεηο 

   ην άξζξν 56 απαξηζκνχληαη νη δηαηάμεηο πνπ δελ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ. πγθεθξηκέλα, δελ εθαξκφδνληαη ην 

άξζξν 28 γηα ηνπο θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ, ε πεξίπησζε α΄ 

ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 50 γηα ηελ ππνρξέσζε δηαβίβαζεο έθζεζεο ζηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην άξζξν 57 πεξί δεκνζίεπζεο πξνθαηαξθηηθήο πξνθήξπμεο, νη 

παξάγξαθνη 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 58 πεξί δεκνζίεπζεο πξνθήξπμεο θαη αλαθνίλσζεο 

αλάζεζεο, ην άξζξν 59 πεξί ιεπηνκεξεηψλ δεκνζίεπζεο πξνθήξπμεο, ην άξζξν 61 γηα ηηο 

πξνζεζκίεο παξαιαβήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ πξνζθνξψλ, ε παξάγξαθνο 3 

ηνπ άξζξνπ 91 γηα ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ πξαθηηθνχ ζχλαςεο ζχκβαζεο ζηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή, ην άξζξν 98 γηα ηελ ππνρξέσζε ζπλεξγαζίαο ηνπ ΤΠΔΘΑ κε ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή θαη ην άξζξν 99 πεξί πξνθήξπμεο γηα εθνχζηα εθ ησλ πξνηέξσλ δηαθάλεηα. 

Πεξαηηέξσ, νξίδνληαη εηδηθνί θαλφλεο πξνζεζκηψλ γηα ηηο ζπκβάζεηο ηνπ παξφληνο 

Κεθαιαίνπ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε θιεηζηή δηαδηθαζία, δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο 

κε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ ή δηαδηθαζία αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ. 

ΜΔΡΟ ΔΚΣΟ 

Γηαδηθαζίεο δηαγσληζκψλ, επηινγήο θαη αλάζεζεο ζχκβαζεο  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α’ 

Γεκνζίεπζε δηαγσληζκνχ – Πξνζεζκίεο – Καλφλεο επηθνηλσλίαο  

Άξζξν 57 

Γεκνζίεπζε πξνθαηαξθηηθήο πξνθήξπμεο 

   Σν άξζξν 57 πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα γλσζηνπνίεζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

βαζηθψλ πιεξνθνξηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο ππφ αλάζεζε ζπκβάζεηο, κέζσ εηδηθνχ εληχπνπ 

πξνθαηαξθηηθήο πξνθήξπμεο, ε νπνία δεκνζηεχεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ή απφ 

ηελ ίδηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην «πξνθίι αγνξαζηή», δειαδή ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο. 

   Ζ δεκνζίεπζε πξνθαηαξθηηθήο πξνθήξπμεο είλαη ππνρξεσηηθή κφλν ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ζέιεη λα θάλεη ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζχληκεζεο ησλ 

πξνζεζκηψλ γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 61 παξάγξαθνο 4. 

ηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή δεκνζηεχεη: 



   α) φηαλ πξφθεηηαη γηα πξνκήζεηεο, ηελ εθηηκψκελε ζπλνιηθή αμία ησλ ζπκβάζεσλ ή 

ησλ ζπκθσληψλ-πιαίζην, αλά νκάδεο πξντφλησλ, ηηο νπνίεο πξνηίζεηαη λα ζπλάςεη θαηά 

ηνπο δψδεθα επφκελνπο κήλεο. Οη νκάδεο πξντφλησλ θαζνξίδνληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή κε παξαπνκπή ζηελ νλνκαηνινγία CPV 

   β) φηαλ πξφθεηηαη γηα ππεξεζίεο, ηελ εθηηκψκελε ζπλνιηθή αμία ησλ ζπκβάζεσλ ή 

ησλ ζπκθσληψλ-πιαίζην, γηα θαζεκία απφ ηηο θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ, ηηο νπνίεο πξνηίζεηαη 

λα ζπλάςεη θαηά ηνπο δψδεθα επφκελνπο κήλεο 

   γ) φηαλ πξφθεηηαη γηα έξγα, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκβάζεσλ ή ησλ 

ζπκθσληψλ-πιαίζην ηηο νπνίεο πξνηίζεηαη λα ζπλάςεη. 

   Οη πξνθαηαξθηηθέο πξνθεξχμεηο έξγσλ απνζηέιινληαη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

ή δεκνζηεχνληαη ζην «πξνθίι αγνξαζηή» ην ηαρχηεξν δπλαηφλ κεηά ηε ιήςε απφθαζεο 

πεξί εγθξίζεσο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν εληάζζνληαη νη ζπκβάζεηο έξγσλ ή νη 

ζπκθσλίεο-πιαίζην, ηηο νπνίεο ε αλαζέηνπζα αξρή πξνηίζεηαη λα ζπλάςεη. Δπηπιένλ 

θαζνξίδεηαη φηη ην ελ ιφγσ άξζξν δελ εθαξκφδεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο δηαπξαγκάηεπζεο 

ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ. 

Άξζξν 58 

Γεκνζίεπζε πξνθήξπμεο θαη αλαθνίλσζεο αλάζεζεο ζχκβαζεο 

   Σν άξζξν 58 πξνβιέπεη ηελ ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ 

γηα θάζε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή επηζπκεί λα ζπλάςεη κία ζχκβαζε θάλνληαο 

ρξήζε θιεηζηήο δηαδηθαζίαο, δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε κε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο 

δηαγσληζκνχ ή αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ. Αληίζηνηρε ππνρξέσζε δεκνζηφηεηαο βαξχλεη 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή 

ζπκθσλίαο πιαίζην ην αξγφηεξν ζαξάληα νθηψ εκέξεο κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ή 

ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην, κε απνζηνιή ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο γηα δεκνζίεπζε ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ε πεξίπησζε ζπκθσληψλ-πιαίζην πνπ 

έρνπλ ζπλαθζεί ζχκθσλα κε ηα άξζξα 29 θαη 30, ε αλαζέηνπζα αξρή απαιιάζζεηαη απφ 

ηελ απνζηνιή εηδνπνίεζεο κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζχλαςεο θάζε ζχκβαζεο πνπ βαζίδε-

ηαη ζηε ζπκθσλία-πιαίζην. Οξηζκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ή 

ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην κπνξνχλ λα κελ δεκνζηεχνληαη, ζε πεξίπησζε πνπ ε 

γλσζηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ ζα κπνξνχζε λα εκπνδίζεη ηελ εθαξκνγή ησλ 

λφκσλ, λα είλαη αληίζεηε πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ, θαη ηδίσο ηα ζπκθέξνληα άκπλαο ή 

αζθάιεηαο, ή λα βιάςεη ηα λφκηκα εκπνξηθά ζπκθέξνληα δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή ηηο ζπλζήθεο ζεκηηνχ αληαγσληζκνχ κεηαμχ απηψλ. Οη 

δεκνζηεχζεηο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

είλαη ππνρξεσηηθέο κφλν γηα ηηο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία πάλσ απφ ηα ρξεκαηηθά 

φξηα ηνπ άξζξνπ 45. ε θάζε φκσο πεξίπησζε ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, εθφζνλ ην 

επηζπκεί, λα δεκνζηεχεη πξνθεξχμεηο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαη γηα ζπκβάζεηο πνπ δελ ππφθεηληαη ζηηο ππνρξεψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ. 

Άξζξν 59 

χληαμε θαη ιεπηνκέξεηεο δεκνζίεπζεο ησλ πξνθεξχμεσλ 

   ην άξζξν 59 πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο ζχληαμεο θαη νη ιεπηνκέξεηεο δεκνζίεπζεο 

ησλ πξνθεξχμεσλ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ δεκνζίεπζε ησλ 

πξνθεξχμεσλ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή γίλεηαη κέζσ ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ πνπ 

εγθξίλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή. Σα ηππνπνηεκέλα έληππα πξνθεξχμεσλ απνζηέιινληαη γηα 

δεκνζίεπζε είηε ειεθηξνληθά (www.simap.eu), είηε κε άιια κέζα. Σν ειάρηζην πεξηερφκελν 

θαη ηα κέζα δηαβίβαζεο ησλ πξνθεξχμεσλ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα VI ηνπ λφκνπ. 

http://www.simap.eu/


   Οη πξνθεξχμεηο πνπ θαηαξηίδνληαη θαη απνζηέιινληαη κε ειεθηξνληθά κέζα 

δεκνζηεχνληαη ην αξγφηεξν πέληε εκέξεο κεηά ηελ απνζηνιή ηνπο. Όηαλ νη πξνθεξχμεηο 

δελ απνζηέιινληαη κε ειεθηξνληθά κέζα δεκνζηεχνληαη ην αξγφηεξν δψδεθα εκέξεο κεηά 

ηελ απνζηνιή ηνπο ή, ζηελ πεξίπησζε ηεο ηαρείαο δηαδηθαζίαο πνπ αλαθέξεηαη ηελ 

παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 61, ην αξγφηεξν πέληε εκέξεο κεηά ηελ απνζηνιή ηνπο. 

   Οη πξνθεξχμεηο ηνπ δηαγσληζκνχ δεκνζηεχνληαη αλαιπηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Απζεληηθφ ζεσξείηαη κφλν ην θείκελν πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ γιψζζα απηή. Μηα πεξίιεςε 

ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζηνηρείσλ θάζε πξνθήξπμεο δεκνζηεχεηαη θαη ζηηο ινηπέο επίζεκεο 

γιψζζεο. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ησλ πξνθεξχμεσλ απηψλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

επηβαξχλνπλ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζχκθσλα κε ην ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 

άξζξνπ 32 ηεο Οδεγίαο 2009/81/ΔΚ. Οη πξνθεξχμεηο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο δελ 

κπνξνχλ λα δεκνζηεχνληαη ζε εζληθφ επίπεδν ή λα δεκνζηεχνληαη ζην «πξνθίι αγνξαζηή» 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο απνζηνιήο ηνπο ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Οη 

πξνθεξχμεηο πνπ δεκνζηεχνληαη ζε εζληθφ επίπεδν δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ 

πιεξνθνξίεο άιιεο απφ εθείλεο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο πξνθεξχμεηο πνπ απνζηέιινληαη 

ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ή δεκνζηεχνληαη ζην «πξνθίι αγνξαζηή» ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 57, αιιά πξέπεη λα αλαθέξνπλ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο εηδνπνίεζεο πνπ 

εζηάιε ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ή ηεο δεκνζίεπζεο ζην «πξνθίι αγνξαζηή». Οη 

πξνθαηαξθηηθέο πξνθεξχμεηο δελ κπνξνχλ λα δεκνζηεχνληαη ζην «πξνθίι αγνξαζηή» 

πξηλ απφ ηελ απνζηνιή ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηεο εηδνπνίεζεο κε ηελ νπνία 

αλαθνηλψλεηαη ε δεκνζίεπζή ηνπο ππφ ηε κνξθή απηή. Πξέπεη λα αλαθέξνπλ ηελ 

εκεξνκελία ηεο ελ ιφγσ απνζηνιήο, ελψ ην πεξηερφκελν ησλ πξνθεξχμεσλ πνπ δελ 

απνζηέιινληαη κε ειεθηξνληθά κέζα ζηε κνξθή θαη ζχκθσλα κε ηηο ιεπηνκέξεηεο 

δηαβίβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα VI ζεκείν 3 πεξηνξίδεηαη ζε πεξίπνπ 650 

ιέμεηο. Πεξαηηέξσ, ε αλαζέηνπζα αξρή πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη ηελ 

εκεξνκελία απνζηνιήο ησλ πξνθεξχμεσλ, ελψ ε βεβαίσζε δεκνζίεπζεο, ε νπνία 

ρνξεγείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

32 παξάγξαθνο 8 ηεο Οδεγίαο 2009/81, αλαθέξεη ηελ εκεξνκελία ηεο ελ ιφγσ 

δεκνζίεπζεο θαη ζπληζηά απφδεημε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δεκνζίεπζεο. 

Άξζξν 60 

Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν 

   χκθσλα κε ην άξζξν 60, γηα ηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ εκπίπηνπλ ζην 

πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ε αλαζέηνπζα αξρή ππνρξενχηαη λα δεκνζηεχεη ηηο 

ζρεηηθέο πξνθεξχμεηο ζην ΚΖΜΓΖ. Ζ πξνθήξπμε δεκνζηεχεηαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

ΖΜΓΖΑΣ, ελψ κέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ΖΜΓΖΑΣ θαηά ην άξζξν 31, ε 

πξνθήξπμε αλαξηάηαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί επηπιένλ λα αλαξηά ηελ πξνθήξπμε ζε ειεχζεξα 

πξνζπειάζηκεο απφ ην θνηλφ ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΔΘΑ, θαζψο θαη λα απνζηέιιεη ηελ 

πξνθήξπμε γηα δεκνζίεπζε ζηα Δπηκειεηήξηα θαη ζε Δπαγγεικαηηθέο Δλψζεηο ή 

πλδέζκνπο Ακπληηθήο Βηνκεραλίαο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο ζηνλ 

εζληθφ ηχπν ηζρχεη παξάιιεια κε ηελ ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηηο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία άλσ ησλ νξίσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 45. 

Άξζξν 61 

Πξνζεζκία γηα ηελ παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ πξνζθνξψλ 

   ην άξζξν 61 νξίδνληαη νη πξνζεζκίεο γηα ηελ παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

θαη ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ, κε ηε δηεπθξίληζε φηη, θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπο, ε 



αλαζέηνπζα αξρή ιακβάλεη ππφςε ηδίσο ηνλ πνιχπινθν ραξαθηήξα ηεο ζχκβαζεο θαη ην 

ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο, ρσξίο λα παξαβηάδεη, σζηφζν, ηηο 

ειάρηζηεο πξνζεζκίεο πνπ ζέηεη ην ίδην άξζξν (παξάγξαθνο 1). Γεδνκέλνπ φηη ε ρξήζε 

ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ εμνηθνλνκεί ρξφλν, πξνβιέπεηαη κείσζε ησλ ειάρηζησλ πξν-

ζεζκηψλ γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ θαη ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ελ ιφγσ κέζα, ππφ ηνλ φξν φκσο φηη απηά είλαη ζπκβαηά κε ηνπο εη-

δηθνχο ηξφπνπο δηαβίβαζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

χληκεζε ησλ πξνζεζκηψλ γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ πξνβιέπεηαη θαη ζηελ 

πεξίπησζε δεκνζίεπζεο πξνθαηαξθηηθήο πξνθήξπμεο (παξάγξαθνο 4). Δπηζεκαίλεηαη 

φηη, φηαλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δελ παξαζρέζεθαλ εληφο ησλ 

πξνβιεπφκελσλ πξνζεζκηψλ, νη πξνζεζκίεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ παξαηείλνληαη, 

πξνθεηκέλνπ φινη νη ελδηαθεξφκελνη λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ 

(παξάγξαθνο 7). Σέινο, ζηηο πεξηπηψζεηο θιεηζηήο δηαδηθαζίαο θαη δηαδηθαζίαο κε 

δηαπξαγκάηεπζε κε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ, φηαλ επείγνληεο ιφγνη 

θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ ηήξεζε ησλ ειάρηζησλ πξνζεζκηψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί 

λα πξνβιέπεη βξαρχηεξεο πξνζεζκίεο γηα ηελ παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη 

ησλ πξνζθνξψλ (παξάγξαθνο 8). 

Άξζξν 62 

Δλεκέξσζε ησλ ππνςεθίσλ θαη ησλ πξνζθεξφλησλ 

   Με ην άξζξν 62, ζην πιαίζην ηεο ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο θαηά ηελ δηελέξγεηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, εηζάγεηαη ξεηή δηάηαμε πεξί 

ππνρξέσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνπο ππνςεθίνπο θαη ηνπο 

πξνζθέξνληεο ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο (παξάγξαθνο 1). 

Δηδηθφηεξα, πξνβιέπεηαη ε ελεκέξσζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο απνθάζεηο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ή ηελ καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Πεξαηηέξσ, δίδεηαη ζε θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα ε δπλαηφηεηα λα δεηήζεη λα πιεξνθνξεζεί 

κε αθξίβεηα ηνπο ιφγνπο ηεο ηπρφλ απφξξηςήο ηνπο θαη ηεο πξνηίκεζεο ηεο πξνζθνξάο 

άιινπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (παξάγξαθνο 2). Πξνβιέπεηαη σζηφζν, φηη ε αλαζέηνπζα αξρή 

κπνξεί λα κελ θνηλνπνηήζεη νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο, εάλ ε θνηλνπνίεζε απηή ελδέρεηαη λα 

εκπνδίζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, λα είλαη αληίζεηε πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη ηδίσο 

ηα ζπκθέξνληα άκπλαο ή/θαη αζθαιείαο ή λα βιάςεη ηα λφκηκα εκπνξηθά ζπκθέξνληα 

δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή ηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ κεηαμχ απηψλ 

(παξάγξαθνο 3). 

Άξζξν 63 

Καλφλεο επηθνηλσλίαο 

   Σν άξζξν 63 ξπζκίδεη ηνπο θαλφλεο επηθνηλσλίαο γηα ηελ αληαιιαγή ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο κηαο ζχκβαζεο. Καη' επηινγή ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηνχληαη ηαρπδξνκηθψο, κε θαμ, κε 

ειεθηξνληθά κέζα ή ηειεθσληθψο (παξάγξαθνο 1). Ζ πξφζβαζε ζηα παξαπάλσ κέζα θαη 

ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηθνηλσλία κε ειεθηξνληθά κέζα πξέπεη λα 

είλαη πξνζηηά ζε φινπο ηνπο ππνςήθηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. Ζ επηθνηλσλία, ε 

αληαιιαγή θαη ε απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηξφπν ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ην απφξξεην ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

θαη ησλ πξνζθνξψλ (παξάγξαθνο 2). ηνπο κεραληζκνχο ειεθηξνληθήο δηαβίβαζεο θαη 

παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ζηνπο κεραληζκνχο ειεθηξνληθήο παξαιαβήο ησλ 

αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, εθαξκφδνληαη ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο (παξάγξαθνο 3), ελψ γηα ηε 

δηαβίβαζε ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο πξνβιέπνληαη επίζεο εηδηθνί θαλφλεο ζηελ 



παξάγξαθν 4. Σέινο, κε ηελ παξάγξαθν 5 πξνβιέπεηαη ξεηά φηη θάζε έγγξαθν κέζν 

απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ ή επηθνηλσλίαο κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ ηζνδχλακν 

ειεθηξνληθφ κέζν. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β’ 

Πνηνηηθή επηινγή – Πξνεπηινγή ππνςεθίσλ 

Άξζξν 64 

Έιεγρνο ηεο θαηαιιειφιεηαο ησλ ππνςεθίσλ θαη επηινγήο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη 

αλάζεζε ησλ ζπκβάζεσλ 

   Σν θεθάιαην Δ΄ ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ξπζκίζεηο θαη ηνπο 

θαλφλεο πνπ ζπγθξνηνχλ ην πιαίζην ειέγρνπ ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ εθδειψλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

αλάιεςε ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο. Δηδηθφηεξα: 

   Σν άξζξν 64 ξπζκίδεη ην δήηεκα ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο θαη 

πξνεπηινγήο. ην ελ ιφγσ άξζξν αλαθέξνληαη ηα θξηηήξηα πνπ επηηξέπεηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ νπζηαζηηθψλ 

πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ θαηά ην αξρηθφ ζηάδην ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ 

ηνπ παξφληνο λφκνπ. Δηδηθφηεξα, νξίδεηαη φηη ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απαηηεί 

ειάρηζηα επίπεδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη ηερληθήο ηθαλφηεηαο, ηα νπνία πξέπεη λα 

πιεξνχλ νη ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο. Δπηπιένλ, πξνβιέπεηαη φηη ε αλαζέηνπζα αξρή 

ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ επηινγή θαζψο θαη ην επίπεδν ησλ εηδηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ, θαηά 

πεξίπησζε, κπνξεί λα απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα λα ηνπο θάλεη δεθηνχο 

ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. Ζ έθηαζε θαη ηα ειάρηζηα επίπεδα ησλ ηθαλνηήησλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ην θπζηθφ αληη-

θείκελν θαη ην νηθνλνκηθφ κέγεζνο ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο θαη λα είλαη αλάινγα πξνο 

απηφ. Πεξαηηέξσ, ζηελ παξάγξαθν 3 νξίδεηαη ξεηά φηη ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα 

πεξηνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ππνςεθίσλ, ζηηο θιεηζηέο, ζηηο δηαδηθαζίεο δηαπξαγκάηεπζεο κε 

δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ θαζψο θαη ζηνλ αληαγσληζηηθφ δηάινγν. Ζ κείσζε 

απηή ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη βάζεη αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ πνπ 

επηζεκαίλνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. ε θάζε πεξίπησζε, γηα ιφγνπο δηαζθάιηζεο 

ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ αληαγσληζκνχ, ν ειάρηζηνο αξηζκφο ππνςεθίσλ πνπ 

πξνηίζεηαη λα θαιέζεη δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξνο απφ ηξεηο, εθφζνλ ππάξρεη επαξθήο 

αξηζκφο ιχζεσλ ή θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ. 

Άξζξν 65 

Πξνζσπηθή θαηάζηαζε ηνπ ππνςεθίνπ ή ηνπ πξνζθέξνληνο 

   Σν άξζξν 65 ηνπ λφκνπ ξπζκίδεη ην θνκβηθφ δήηεκα ηνπ ειέγρνπ ηεο πξνζσπηθήο 

θαηάζηαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Μέζσ ηνπ άξζξνπ απηνχ εηζάγεηαη έλα ζχζηεκα 

θαλφλσλ πνπ εμεηδηθεχεη ηνπο ππνρξεσηηθνχο θαη δπλεηηθνχο ιφγνπο απνθιεηζκνχ. 

Δηδηθφηεξα: 

   Με ηελ παξάγξαθν 1 νξίδνληαη νη ππνρξεσηηθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ, κε ζηφρν λα 

απνθεχγεηαη ε αλάζεζε ζπκβάζεσλ ζε νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ έρνπλ θξηζεί έλνρνη 

ζπκκεηνρήο ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθίαο, απάηεο ζε βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο ή αδηθεκάησλ ηξνκνθξαηίαο ή 

ζπλδεφκελσλ κε ηελ ηξνκνθξαηία, ηελ παηδηθή εξγαζία ή άιιεο κνξθέο εκπνξίαο 



αλζξψπσλ, φπσο ηα αδηθήκαηα απηά πξνζδηνξίδνληαη ελλνηνινγηθά ζχκθσλα κε ηελ 

εθάζηνηε ηζρχνπζα εζληθή θαη ελσζηαθή λνκνζεζία. Κάζε θνξά πνπ απαηηείηαη, ε 

αλαζέηνπζα αξρή δεηά απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζρεηηθά έγγξαθα θαη εάλ έρεη 

ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα, κπνξεί λα 

δεηήζεη ηε ζπλεξγαζία ησλ αξκφδησλ αξρψλ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θξάηνπο-κέινπο. Οη ελ 

ιφγσ νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη, φηαλ πεξηέξρεηαη ζε γλψζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

απφθαζε ζρεηηθή κε ηα πξναλαθεξζέληα αδηθήκαηα. 

   Με ηελ παξάγξαθν 3 νξίδνληαη νη δπλεηηθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ, νη νπνίνη 

επηιέγνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε 

ηνπ δηαγσληζκνχ. Δηδηθφηεξα, θάζε ππνςήθηνο ή πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί 

λα απνθιεηζζεί απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ηνπ λφκνπ φηαλ: 1) 

ηειεί ππφ πηψρεπζε ή εθθαζάξηζε, παχζε δξαζηεξηνηήησλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή 

πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε ή έρεη θηλεζεί εηο βάξνο 

ηνπ κία απφ ηηο δηαδηθαζίεο απηέο, 2) έρεη θαηαδηθαζζεί ακεηάθιεηα γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε 

ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δηαγσγή, φπσο γηα παξάδεηγκα γηα παξάβαζε ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ εμαγσγή ακπληηθνχ εμνπιηζκνχ ή/θαη εμνπιηζκνχ αζθάιεηαο ή 

γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 

πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο, 3) έρεη 

απνδεδεηγκέλσο δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, φπσο γηα παξάδεηγκα 

παξαβίαζε ππνρξεψζεσλ φζνλ αθνξά ζηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ή ηνπ εθνδηα-

ζκνχ, ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, 4) δελ δηαζέηεη ηελ αμηνπηζηία πνπ απαηηείηαη 

γηα ηνλ απνθιεηζκφ θηλδχλσλ θαηά ηεο αζθάιεηαο ηνπ θξάηνπο, 5) δελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ ή/θαη ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ή απηέο ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ, 6) είλαη έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

σο πξνο ηα παξαπάλσ ή δελ έρεη παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε 

παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 703/1977 φζνλ αθνξά ηηο παξάλνκεο ζπκπξάμεηο, 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο αδίθεκα ην νπνίν ζίγεη ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ή σο ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα. 

   Πεξαηηέξσ, βάζεη ηεο δηάηαμεο ηεο πεξίπησζεο ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 3, ε 

αλαζέηνπζα αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβιέπεη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο φηη 

απνθιείνληαη νηθνλνκηθνί θνξείο εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη πιεξνθνξίεο, θαηά 

πεξίπησζε πξνεξρφκελεο απφ πξνζηαηεπκέλεο πεγέο, κε ηηο νπνίεο δηαπηζηψλεηαη φηη ε 

αλάζεζε φιεο ή κέξνπο ηεο ζχκβαζεο ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα απηφλ ζα ζπληζηνχζε 

θίλδπλν γηα ηα νπζηψδε ζπκθέξνληα αζθάιεηαο ηνπ θξάηνπο κέινπο, ιφγσ ηνπ φηη ν 

ζπγθεθξηκέλνο θνξέαο δελ είλαη αξθνχληνο αμηφπηζηνο. Σέηνηνη θίλδπλνη ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνέξρνληαη απφ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ 

ππνςήθην ή απφ ηε κεηνρηθή δηάξζξσζε ηνπ ππνςεθίνπ. πλαθψο κε ηελ έλλνηα ησλ 

ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 3, επηζεκαίλεηαη φηη ε κε ηήξεζε 

ησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ κεηαθνξάο ζην εζληθφ δίθαην ηεο νδεγίαο 2000/78/ΔΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 2000, γηα ηε δηακφξθσζε γεληθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ίζε 

κεηαρείξηζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ εξγαζία (L 303/2000) θαη ηεο νδεγίαο 76/207/ΔΟΚ 

ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 9εο Φεβξνπαξίνπ 1976, πεξί ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο 

κεηαρεηξίζεσο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ φζνλ αθνξά ζηελ πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε, 

ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη πξνψζεζε θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο (L 39/1976), ε 

νπνία έρεη δηαπηζησζεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε ή κε απφθαζε έρνπζα ηζνδχλακν 

απνηέιεζκα, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο αδίθεκα πνπ ζίγεη ηελ επαγγεικαηηθή αθεξαηφηεηα 



ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή σο ζνβαξφ παξάπησκα. Δηδηθή κλεία πξέπεη λα γίλεη ζηελ 

δπλαηφηεηα απνθιεηζκνχ ελφο ππνςεθίνπ ιφγσ κεησκέλεο αμηνπηζηίαο ηνπ, φζνλ αθνξά 

ηελ αζθάιεηα εθνδηαζκνχ θαη πιεξνθνξηψλ ηεο πεξίπησζεο δ’ ηεο παξαγξάθνπ 3. 

Γεδνκέλεο ηεο επαηζζεζίαο ηνπ ακπληηθνχ ηνκέα, ε αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

ζηνπο νπνίνπο θαηαθπξψλνληαη ζπκβάζεηο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Ζ αμηνπηζηία απηή 

εμαξηάηαη ηδίσο απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο ζηνπο ηνκείο ηεο αζθάιεηαο ηνπ εθνδηαζκνχ θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ. 

Άξζξν 66 

Καηαιιειφιεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

   Με ην άξζξν 66 θαζνξίδνληαη νη θαλφλεο πνπ ξπζκίδνπλ ηηο απαηηήζεηο πνπ κπνξεί 

λα ηίζεληαη ζηνπο ππνςεθίνπο γηα απφδεημε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο επάξθεηαο. 

Δηδηθφηεξα, ε αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα λα απαηηήζεη απφ έλαλ 

ππνςήθην νηθνλνκηθφ θνξέα λα απνδείμεη ηελ εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ 

κεηξψν, νζάθηο ηνχην πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή 

εγθαηάζηαζήο ηνπ. Παξάιιεια, ηίζεληαη πεξηνξηζκνί σο πξνο ηελ έθηαζε ησλ απαηηήζεσλ 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, νη νπνίεο πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα ζπλάδνπλ κε ηηο γεληθέο 

αξρέο ηνπ δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηδίσο κε ηηο αξρέο ηεο ειεπζεξίαο ηεο 

εγθαηάζηαζεο θαη ηεο ειεχζεξεο παξνρή ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 49 θαη 56 

ΛΔΔ. πλαθψο, πξέπεη λα ππνκλεζζεί φηη νη θνηλνηηθνί θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ακνηβαία αλαγλψξηζε δηπισκάησλ, πηπρίσλ θαη άιισλ απνδεηθηηθψλ ηππηθψλ πξνζφλησλ 

εθαξκφδνληαη φηαλ πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη ε θαηνρή ζπγθεθξηκέλσλ πξνζφλησλ 

πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζπκβάζεσλ. Σέινο, 

πξνβιέπεηαη ξεηψο φηη νη ηπρφλ απαηηήζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζρεηηθά κε ηελ 

επαγγεικαηηθή επάξθεηα ησλ ππνςεθίσλ πξέπεη λα αλαθέξνληαη ξεηά ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο. 

Άξζξν 67 

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή επάξθεηα 

   Με ην άξζξν 67 θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα θαη νη δηαηππψζεηο πνπ επηβάιινληαη γηα 

ηελ ηεθκεξίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηνπηζησηηθήο επάξθεηαο ησλ ππνςεθίσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. ηελ παξάγξαθν 1 νξίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ κπνξνχλ λα 

δεηεζνχλ θαηά πεξίπησζε απφ ηνπο ππνςεθίνπο, εθφζνλ ππάξρεη ξεηή πεξί ηνχηνπ κλεία 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Πεξαηηέξσ, κε ηελ παξάγξαθν 2 νξίδεηαη ξεηά φηη έλαο 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δηθαηνχηαη ζην πιαίζην ηεο απφδεημεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθήο ηθαλφηεηάο ηνπ λα επηθαιεζζεί ηηο δπλαηφηεηεο ηξίησλ θνξέσλ, 

αλεμαξηήησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ πθηζηάκελσλ ζρέζεσλ κεηαμχ απηνχ θαη ησλ ελ ιφγσ 

θνξέσλ (παξάγξαθνη 3 θαη 4). Σέινο, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ 

ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θαηάζηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, 

θξίζεθε ζθφπηκν λα παξέρεηαη απφ ηνλ λφκν επειημία φζνλ αθνξά ζηα απαηηνχκελα 

απνδεηθηηθά, αλ γηα βάζηκν ιφγν δελ είλαη δπλαηή ε πξνζθφκηζή ηνπο (παξάγξαθνο 5). 

Άξζξν 68 

Σερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο 

   Με ην άξζξν 68 ηνπ λφκνπ θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα θαη νη δηαηππψζεηο πνπ 

επηβάιινληαη γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ηερληθήο ή επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ 

ππνςεθίσλ. ηελ παξάγξαθν 2 νξίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ κπνξνχλ λα δεηεζνχλ 

θαηά πεξίπησζε απφ ηνπο ππνςεθίνπο, εθφζνλ ππάξρεη ξεηή πεξί ηνχηνπ κλεία ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδηαίηεξεο κλείαο ρξήδεη ε πεξ. η΄ ηεο παξαγξάθνπ 2, ζηελ νπνία, 

ειιείςεη εηδηθνχ θαζεζηψηνο ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 



πιεξνθνξηψλ, νξίδεηαη ην επίπεδν ηερληθήο ηθαλφηεηαο πνπ απαηηείηαη ζηνλ ηνκέα απηφ γηα 

ηε ζπκκεηνρή ππνςεθίσλ ζε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη αληίζηνηρα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπο 

κε παξαπνκπή ζην άξζξν 42 πεξί αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ, φπνπ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά 

ηα αλαγθαία κέηξα θαη νη απαηηήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ, πξνο ηα νπνία 

νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη ν ππνςήθηνο. Δπηπιένλ, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο 

ηδηαηηεξφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ιήςεο δηαπίζηεπζεο αζθαιείαο, νξίδεηαη φηη ε αλαζέηνπζα 

αξρή κπνξεί λα παξάζρεη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο επηπιένλ ρξφλν γηα λα απνθηήζνπλ ηελ 

απαηηνχκελε δηαπίζηεπζε, ελψ επίζεο πξνβιέπεηαη φηη, αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 

ππάξρνπλ δηκεξείο ζπκθσλίεο κε άιια θξάηε - κέιε γηα ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε ησλ 

εζληθψλ ζπζηεκάησλ δηαπίζηεπζεο αζθαιείαο, επηηξέπεηαη λα επαιεζεχνληαη νη 

ηθαλφηεηεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ απηά ηα θξάηε φζνλ αθνξά ζηελ 

αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ. Απηή ε επαιήζεπζε πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα 

δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο απνθπγήο ησλ δηαθξίζεσλ, ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη 

ηεο αλαινγηθφηεηαο. Πεξαηηέξσ, κε ηελ παξάγξαθν 3 νξίδεηαη ξεηά φηη έλαο νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δηθαηνχηαη ζην πιαίζην ηεο απφδεημεο ηεο ηερληθήο ηνπ ηθαλφηεηαο λα επηθαιεζηεί 

ηηο δπλαηφηεηεο ηξίησλ θνξέσλ, αλεμαξηήησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ πθηζηάκελσλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ απηνχ θαη ησλ ελ ιφγσ θνξέσλ, ελψ κε ηελ παξάγξαθν 5 πξνβιέπεηαη 

φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα βάζηκν ιφγν, αδπλαηεί λα πξνζθνκίζεη 

ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηεί ε αλαζέηνπζα αξρή, κπνξεί λα απνδείμεη ηελ ηερληθή ηνπ 

ηθαλφηεηα κε νπνηνδήπνηε άιιν πξφζθνξν κέζν. 

Άξζξν 69 

Πξφηππα πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο 

   Με ην άξζξν 69 εηζάγεηαη έλα ζχζηεκα θαλφλσλ φζνλ αθνξά ζηηο απαηηήζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα πξφηππα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο. Κάζε θνξά πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή 

απαηηεί απφ ηνπο ππνςεθίνπο ηελ πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

αλεμάξηεηνπο εγθεθξηκέλνπο νξγαληζκνχο θαη ηα νπνία βεβαηψλνπλ ηελ ηήξεζε εθ κέξνπο 

ηνπ ππνςεθίνπ ηέηνησλ πξνηχπσλ, παξαπέκπεη ζε ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο 

βαζηδφκελα ζηα ζρεηηθά επξσπατθά πξφηππα θαη πηζηνπνηνχκελα απφ αλεμάξηεηνπο 

εγθεθξηκέλνπο νξγαληζκνχο ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά πξφηππα γηα ηε δηαπίζηεπζε θαη 

πηζηνπνίεζε. Δπηπιένλ, ε αλαζέηνπζα αξρή ππνρξενχηαη λα αλαγλσξίδεη ηζνδχλακα 

πηζηνπνηεηηθά απφ αλεμάξηεηνπο εγθεθξηκέλνπο νξγαληζκνχο πνπ εδξεχνπλ ζε άιια 

θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα απνδέρεηαη θαη άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

γηα ηζνδχλακα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο, ηα νπνία πξνζθνκίδνληαη απφ ηνπο 

ππνςεθίνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

Άξζξν 70 

Πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

   Με ην άξζξν 70 εηζάγεηαη έλα ζχζηεκα θαλφλσλ φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. Κάζε θνξά πνπ ε αλαζέηνπζα 

αξρή απαηηεί απφ ηνπο ππνςεθίνπο ηελ πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί 

απφ αλεμάξηεηνπο εγθεθξηκέλνπο νξγαληζκνχο θαη ηα νπνία βεβαηψλνπλ ηελ ηήξεζε εθ κέ-

ξνπο ηνπ ππνςεθίνπ ηέηνησλ πξνηχπσλ, παξαπέκπεη ζην θνηλνηηθφ ζχζηεκα νηθνινγηθήο 

δηαρείξηζεο θαη πεξηβαιινληηθνχ ειέγρνπ EMAS (Καλνληζκφο 761/2001, L 114/2011) ή ζε 

πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πνπ βαζίδνληαη ζε αληίζηνηρα επξσπατθά ή δηεζλή 

πξφηππα πηζηνπνηνχκελα απφ νξγαληζκνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ βάζεη ηνπ δηθαίνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηηο αληίζηνηρεο επξσπατθέο ή δηεζλείο πξνδηαγξαθέο φζνλ αθνξά 

ηελ πηζηνπνίεζε. Δπηπιένλ, ε αλαζέηνπζα αξρή ππνρξενχηαη λα αλαγλσξίδεη ηζνδχλακα 

πηζηνπνηεηηθά απφ αλεμάξηεηνπο εγθεθξηκέλνπο νξγαληζκνχο πνπ εδξεχνπλ ζε άιια 



θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα απνδέρεηαη θαη άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

γηα ηζνδχλακα ζπζηήκαηα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, ηα νπνία πξνζθνκίδνληαη απφ 

ηνπο ππνςεθίνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

Άξζξν 71 

πκπιεξσκαηηθή ηεθκεξίσζε θαη πιεξνθνξίεο 

   Με ην άξζξν 71 παξέρεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα θαιεί 

ηνπο ππνςεθίνπο λα ζπκπιεξψλνπλ ή λα δηεπθξηλίδνπλ δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα πνπ 

ππέβαιαλ ζην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ. Καηά 

ηνλ ηξφπν απηφλ επηηπγράλεηαη ε κε απφξξηςε απφ ηνπο δηαγσληζκνχο νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ ιφγσ επνπζησδψλ ειιείςεσλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππέβαιαλ. Με ηελ 

ξχζκηζε απηή, παξέρεηαη ε αλαγθαία επειημία ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο, ζην πιαίζην ηεο 

αξρήο ηεο επηείθεηαο, ρσξίο παξάιιεια λα παξαβηάδεηαη ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. 

Άξζξν 72 

Γηθαηνινγεηηθά θαη θαλφλεο πνηνηηθήο επηινγήο 

   Σν άξζξν 72 απνηειεί έλα άξζξν-νδεγφ, ζην νπνίν γίλεηαη κία θαηαγξαθή ησλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ νη ππνςήθηνη θαινχληαη λα απνδείμνπλ φηη πιεξνχλ ζην πιαίζην ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ. Πξφθεηηαη 

γηα ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: λνκηκνπνίεζε, πξνζσπηθή θαηάζηαζε, επαγγεικαηηθή 

επάξθεηα, ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη ηερληθή ηθαλφηεηα, επίθιεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ή 

ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηξίησλ  θαη χπαξμε ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ή/θαη πεξη-

βαιινληηθήο δηαρείξηζεο. Σα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο, θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά πξνο απφδεημε φηη απηά πιεξνχληαη, ζα εμεηδηθεχνληαη ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο. Δάλ ν ππνςήθηνο απνηειεί θνηλνπξαμία, ζα ππνβάιεη ηα αηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε κέινο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ θνηλνπξαμία. ηελ πεξίπησζε απηή ζα 

ππνβάιιεηαη επίζεο δήισζε ησλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο αλαθνξηθά κε ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ζηελ θνηλνπξαμία, ηνλ θαζνξηζκφ ελφο κέινπο σο ππεχζπλνπ γηα 

ην ζπληνληζκφ, ηε δηνίθεζε θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο θνηλνπξαμίαο έλαληη ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο θαη πξάμε ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο θάζε κέινπο ηεο θνηλνπξαμίαο, απφ 

ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε έγθξηζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ κέινπο ζηελ θνηλνπξαμία. Όηαλ, 

ηέινο, ππνβάιιεηαη αίηεζε ζπκκεηνρήο απφ ππνςήθην πνπ δειψλεη φηη ζα ρξεζηκνπνηήζεη 

ππεξγνιάβνπο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ αλαθεξπρζεί 

αλάδνρνο, ζα πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ ππνςήθην γηα θάζε ππεξγνιάβν ρσξηζηά ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνηνηηθήο επηινγήο πνπ ζα δεηνχληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Άξζξν 73 

Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ 

   Με ην άξζξν 73 ξπζκίδνληαη βαζηθά ζέκαηα ζρεηηθά κε ην ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν 

ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη θαηαθχξσζεο, ελψ ιεπηνκέξεηεο ζα 

εμεηδηθεχνληαη ζηα έγγξαθα ηεο εθάζηνηε ζχκβαζεο, αλάινγα κε ην είδνο ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο πνπ αθνινπζείηαη. Σα δηθαηνινγεηηθά πνηνηηθήο επηινγήο, κε εμαίξεζε ηηο 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο, επηηξέπεηαη λα κελ ππνβάιινληαη εθ λένπ, εθφζνλ έρνπλ θαηαηεζεί 

ζε πξνγελέζηεξν ρξφλν ζηελ ίδηα ππεξεζία θαη βξίζθνληαη αθφκε ελ ηζρχ. Πεξί ηνχηνπ 

πξέπεη λα γίλεηαη ξεηή κλεία ζηελ πξνζθνξά. Οξίδεηαη επίζεο σο βαζηθφο θαλφλαο φηη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνηνηηθήο επηινγήο πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα. 

Σα αιινδαπά έγγξαθα πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλα θαη επηζήκσο κεηαθξαζκέλα ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα. Δπηζεκαίλεηαη ηέινο, φηη κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ν 

πξνζθέξσλ, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφο αλάδνρνο) ζα 

ππνβάιεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη ζηα έγγξαθα ηεο 



εθάζηνηε ζχκβαζεο θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δελ είρε θαηαζέζεη θαηά ηελ 

δηαδηθαζία πνηνηηθήο επηινγήο ζηελ πεξίπησζε πνπ είρε ππνβάιεη ΔΔΔ /ΣΔΤΓ. Δάλ θαηά 

ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ δηαπηζησζεί φηη απηφο ή νη 

ππεξγνιάβνη ηνπ, ππέβαιαλ ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαη ζηνηρεία θαηά ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ, απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, 

θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ δεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη επηπιένλ εμεηάδεηαη ν 

απνθιεηζκφο ηνπ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο θαη ηηο ζπκβάζεηο ηνπ ΤΠΔΘΑ απφ έλα (1) έσο 

ηξία (3) έηε. Ζ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2690/1999 «Κψδηθαο 

Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο» (Α΄ 99), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, πεξί απηεπάγγειηεο αλαδήηεζεο 

δηθαηνινγεηηθψλ, δελ ηπγράλεη εθαξκνγήο ζηηο δηαδηθαζίεο γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ ηνπ 

λφκνπ. 

Άξζξν 74 

Απνζθξάγηζε, έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνηνηηθήο επηινγήο 

   Σν άξζξν 74 απνζθνπεί ζηελ ξχζκηζε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο θαη ειέγρνπ 

ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο. Καζνξίδνληαη ηα βαζηθά δηαδνρηθά βήκαηα πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζήζνπλ ηα φξγαλα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ην ειάρηζην πιαίζην ησλ 

δηαδηθαζηηθψλ θαλφλσλ πνπ ππνρξενχληαη λα ηεξήζνπλ. Δηδηθφηεξα, πξνβιέπεηαη φηη κεηά 

ηελ απνζθξάγηζε ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ 

πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν θαηαιιειφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ (πνηνηηθή επηινγή) θαη ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ απηψλ, βάζεη ηεο πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο, ηεο 

επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο/ηερληθήο ηθαλφηεηαο θαη θαηαηάζζεη 

ηνπο ππνςεθίνπο θαηά θζίλνπζα ζεηξά θαηάηαμεο, ζχκθσλα κε ηε βαζκνινγία πνπ έιαβε 

έθαζηνο εμ απηψλ θαηά ηελ δηαδηθαζία πξνεπηινγήο. Δπίζεο, δηεπθξηλίδεηαη φηη ε 

απνζθξάγηζε γίλεηαη δεκφζηα θαη θαηνρπξψλεηαη ε πξφζβαζε ησλ ππνςεθίσλ ζηα 

ζηνηρεία πνπ ππέβαιαλ νη ζπλππνςήθηνί ηνπο. Σέινο, πξνβιέπεηαη ε ζπλέρηζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ζην επφκελν ζηάδην, κέζσ ηεο απνζηνιήο πξφζθιεζεο πξνο ηνπο 

πξνεπηιεγέληεο ππνςεθίνπο γηα ηελ α) ππνβνιή πξνζθνξάο, εάλ εθαξκφδεηαη ε θιεηζηή 

δηαδηθαζία, β) ζπκκεηνρή ζηνλ δηάινγν, εάλ εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

δηαιφγνπ ή γ) ζπκκεηνρή ζε δηαπξαγκάηεπζε, εάλ εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ’ 

Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

Άξζξν 75 

Πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη ζπκκεηνρήο ζε δηαπξαγκάηεπζε ή ζε 

αληαγσληζηηθφ δηάινγν 

   ην άξζξν 75 πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία πξφζθιεζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

πξνο ηνπο πξνεπηιεγέληεο ππνςεθίνπο γηα ζπκκεηνρή ζηε β' θάζε ησλ δηαγσληζηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ. 

Άξζξν 76 

χληαμε πξνζθνξψλ 

   Σν άξζξν 76 εηζάγεη βαζηθνχο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηε ζχληαμε ησλ πξνζθνξψλ. 

ηελ παξάγξαθν 1 θαζνξίδεηαη ην ειάρηζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ θαη 

πξνβιέπεηαη φηη ην πιήξεο πεξηερφκελν απηψλ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. ηηο παξαγξάθνπο 2 έσο 5 ηίζεληαη νξηζκέλνη εηδηθνί θαλφλεο 

σο πξνο ηελ ζχληαμε ησλ πξνζθνξψλ, φπσο ε ππνρξεσηηθή ππνβνιή ηνπο ζε επξψ, ε 

απαγφξεπζε αηξέζεσλ θαη επηθπιάμεσλ, ν ηξφπνο επηβνιήο θξαηήζεσλ θαη ε θαη' αξρήλ 

απαγφξεπζε πξνζζήθεο φξσλ πεξί αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ηηκήκαηνο επί πνηλή απφξξηςεο 



ηεο πξνζθνξάο σο απαξάδεθηεο. Όξνο αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο δχλαηαη λα γίλεη 

δεθηφο κφλν εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη 

εηδηθφηεξεο πξνχπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ. Με ηηο παξαγξάθνπο 6 έσο 8 ξπζκίδνληαη 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο απφ θνηλνπξαμίεο. Σέινο, ζηελ 

παξάγξαθν 9 πξνβιέπεηαη φηη δηεπθξηλίζεηο κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δίλνληαη 

κφλνλ φηαλ δεηνχληαη απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν, ππφ ηνλ φξν φηη ηεξείηαη ε αξρή 

ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη φηη νη δηεπθξηλίζεηο πνπ παξέρνληαη δελ 

κεηαβάινπλ νπζησδψο ην πεξηερφκελν ηεο πξνζθνξάο ή ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο. 

Άξζξν 77 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο 

   Με ην άξζξν 77 πξνβιέπεηαη κία απφ ηηο βαζηθέο θαηλνηνκίεο ηεο λνκνζεζίαο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ε ξχζκηζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ 

ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. Με ηελ πξφβιεςε πεξί ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ ελ-

ζαξξχλεηαη ε θαηλνηνκία θαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ ηερληθψλ ιχζεσλ, πξνο φθεινο ηφζν 

ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ, φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο 

θαη ηεο αζθάιεηαο, ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ απνθηά βαξχλνπζα 

ζεκαζία ζε πεξηπηψζεηο ζπκβάζεσλ πνπ επηδέρνληαη δηαθφξσλ κνξθψλ ιχζεηο κε 

εμαηξεηηθά πξνεγκέλα ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ, νξίδεηαη ξεηά 

φηη, φηαλ σο θξηηήξην αλάζεζεο έρεη επηιεγεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί κε ηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ λα επηηξέπεη 

ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ππνβάιινπλ ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, ζχκθσλα κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ ηάζζεη ην ελ ιφγσ άξζξν θαη ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο. 

Άξζξν 78 

Δγγχεζε ζπκκεηνρήο 

   Σν άξζξν 78 ηνπ λφκνπ έρεη σο αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηελ θαζηέξσζε ελφο επέιηθηνπ 

ζρήκαηνο παξνρήο εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο ζην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο επξσπατθήο 

πνιηηηθήο ελαξκφληζεο ησλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ ησλ θ-κ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ζηνπο 

ηνκείο ηεο άκπλαο θαη αζθάιεηαο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζηαδηαθήο δηακφξθσζεο ελφο 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα πξνσζεί, κεηαμχ άιισλ, ηελ επξχηεξε ζπκκεηνρή ησλ 

δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θαίξην απηφ ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηδηαίηεξα ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο, ιφγσ ηεο ρακειήο 

ξεπζηφηεηαο θαη ηνπ κηθξνχ νηθνλνκηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ πνπ δηαζέηνπλ, δπζθνιεχνληαη 

ηδηαίηεξα λα αληαπνθξηζνχλ ζην πςειφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο πνπ απαηηεί ε δηαηήξεζε ησλ 

εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ηνπ πθηζηάκελνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. Δηδηθφηεξα, ζηελ 

παξάγξαθν 1 νξίδεηαη ην αλψηαην χςνο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο πνπ επηηξέπεηαη λα 

δεηά ε αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο. Ζ παξάγξαθνο 2 πξνζδηνξίδεη ηνλ 

ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ζηελ πεξίπησζε ηκεκαηηθήο ππνβνιήο 

πξνζθνξάο ππνςεθίνπ, ελψ ε παξάγξαθνο 3 δηεπθξηλίδεη φηη ε εγγχεζε απηή θαιχπηεη 

φια ηα κέιε έλσζεο πξνζψπσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξά. Ζ 

παξάγξαθνο 4 θαζνξίδεη ην ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο θαη ηε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο απηήο, ζε ζρέζε πάληα κε ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο θάζε ππνςεθίνπ. Με ηελ παξάγξαθν 5 θαζηεξψλεηαη ε πξναηξεηηθή ρξήζε 

εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ζε ζπκθσλίεο-πιαίζην. Πξφθεηηαη γηα ξχζκηζε πνπ είλαη ζχκθσλε 

θαη κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηηο ελ γέλεη δεκφζηεο ζπκβάζεηο ηνπ λ.4412/2016 θαη 

αηηηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε ζπκθσλία-πιαίζην δελ δεκηνπξγεί απφ κφλε ηεο 



ππνρξέσζε γηα εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ε νπνία επέξρεηαη κε ηε ζχλαςε ησλ 

εθηειεζηηθψλ ζπκβάζεσλ ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην.  

   Οη παξάγξαθνη 6 θαη 7 ξπζκίδνπλ ηα ζέκαηα θαηάπησζεο θαη επηζηξνθήο ζηνλ 

αλάδνρν θαη ζηνπο ινηπνχο ζπκκεηέρνληεο ησλ εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο ηνπο ζην 

δηαγσληζκφ. Ζ παξάγξαθνο 8 θαζνξίδεη ηνπο φξνπο επηζηξνθήο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηα πξνεγνχκελα ηεο θαηαθχξσζεο ζηάδηα. Σέινο, ε 

παξάγξαθνο 9 παξαπέκπεη γηα επηκέξνπο ζέκαηα έθδνζεο θαη πεξηερνκέλνπ ησλ 

εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ζπκκεηνρήο ζηηο παξαγξάθνπο 12 (εδάθηα α΄, β΄ θαη γ΄) θαη 13 έσο 

15 ηνπ άξζξνπ 108, ην νπνίν ξπζκίδεη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο εγγπήζεηο - εμαζθαιίζεηο 

πνπ παξέρνληαη θαηά ην ζηάδην αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο κηαο ζχκβαζεο. εκεηψλεηαη φηη 

δελ ηζρχεη γηα ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ε πξφβιεςε ηνπ ηέηαξηνπ εδαθίνπ ηεο 

παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 108, δειαδή δελ επηηξέπεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, νχηε 

θαη’ εμαίξεζε, λα δέρεηαη εηαηξηθέο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο, έζησ θαη εάλ νη 

εηαηξείεο πνπ ηηο εθδίδνπλ δηαζέηνπλ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα, πηζηνπνηεκέλε απφ δηεζλείο 

νίθνπο αμηνιφγεζεο αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην ειιεληθφ δεκφζην.   

Άξζξν 79 

Πξνέιεπζε θαη θαηαζθεπή πξντφλησλ ζηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ 

   Με ην άξζξν 79 ηίζεληαη νη θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη ζε ζρέζε κε ηελ θαηαζθεπή, 

θαη πξνέιεπζε ησλ πιηθψλ ζηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ πνπ αλαηίζεληαη βάζεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ. 

Άξζξν 80 

Τπνβνιή πξνζθνξψλ 

   ην άξζξν 80 ξπζκίδεηαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Πξνβιέπεηαη ε 

θαη' αξρήλ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζηελ ειιεληθή γιψζζα ελψ ηα ηερληθά εγρεηξίδηα θαη 

θπιιάδηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο πξνζθνξέο κπνξεί λα ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα 

(παξάγξαθνο 1) θαη πεξηγξάθνληαη νη δηαδηθαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ (παξάγξαθνο 2). Οξίδεηαη ξεηά φηη πξνζθνξέο πνπ δελ πιεξνχλ ηα 

νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 δελ ιακβάλνληαη ππφςε (παξάγξαθνο 

3). Γηεπθξηλίδεηαη, πεξαηηέξσ, φηη νη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά 

παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηνχλ 

καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ (παξάγξαθνο 4) θαη φηη νη εθπξφζεζκεο πξνζθνξέο 

επηζηξέθνληαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ (παξάγξαθνο 5). 

Άξζξν 81 

Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ 

   Με ην άξζξν 81 ξπζκίδεηαη ην δήηεκα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ. 

Πξνβιέπεηαη φηη νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη’ 

ειάρηζηνλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ελψ 

ηαπηφρξνλα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ πξηλ 

ηελ ιήμε ηνπο κε ζπλεπαγφκελε παξάηαζε ηεο αληίζηνηρεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, εθφζνλ 

ηνχην θξηζεί απαξαίηεην απφ ηηο πεξηζηάζεηο. Καζνξίδνληαη επίζεο νη ζπλέπεηεο ηεο ιήμεο 

ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ηεο ππνβνιήο πξνζθνξάο κε 

βξαρχηεξε ρξνληθή δηάξθεηα απφ ηελ απαηηνχκελε. 

Άξζξν 82 

Απνζθξάγηζε, έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ  



   Με ην άξζξν 82 ξπζκίδεηαη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο θαη ειέγρνπ ησλ 

πξνζθνξψλ. Δηδηθφηεξα, θαηαγξάθνληαη ηα ζρεηηθά ζηάδηα απνζθξάγηζεο ησλ ηερληθψλ 

(παξάγξαθνη 1-2) θαη ησλ νηθνλνκηθψλ (παξάγξαθνο 3) πξνζθνξψλ θαη φηη ε δηαδηθαζία 

νινθιεξψλεηαη κε ηε έθδνζε απφθαζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ (παξάγξαθνο 7). Δπηπιένλ, θαζνξίδεηαη ε βαζηθή δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζνχλ ηα αξκφδηα ζπιινγηθά φξγαλα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ αιιά θαη ε 

εηδηθή δηαδηθαζία γηα ηελ πεξίπησζε ηζνδχλακσλ πξνζθνξψλ.  

Άξζξν 83 

Κξηηήξηα αλάζεζεο 

   Με ην άξζξν 83 θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα αλάζεζεο ησλ ζπκβάζεσλ. Ζ αλάζεζε 

ηεο ζχκβαζεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο δηαθάλεηαο, ηεο απνθπγήο ησλ δηαθξίζεσλ θαη 

ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη εγγπψληαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ππφ ζπλζήθεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο θαη πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ. Γηα ην ιφγν απηφ πξνθξίζεθε ε 

εθαξκνγή δχν κφλν θξηηεξίσλ αλάζεζεο, ηεο «ρακειφηεξεο ηηκήο» θαη ηεο «πιένλ 

ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο». Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε 

ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαηά ηελ αλάζεζε ζπκβάζεσο, ζεζπίδεηαη ε 

ππνρξέσζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο λα ελεκεξψλεη φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα θαη ηηο κεζφδνπο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο πιένλ 

ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο. ην πιαίζην απηφ, ε αλαζέηνπζα 

ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ηα θξηηήξηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο θαζψο θαη ηε ζρεηηθή ζηάζκηζε θαζελφο απφ ηα ελ ιφγσ 

θξηηήξηα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ψζηε νη ππνςήθηνη λα ηα γλσξίδνπλ θαηά ηελ 

θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ηνπο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξεθθιίλεη απφ ηελ 

ππνρξέσζε λα αλαθέξεη ηε ζηάζκηζε ησλ ζρεηηθψλ θξηηεξίσλ ζε εηδηθψο αηηηνινγεκέλεο 

πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ε ζηάζκηζε απηή δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ, 

ιφγσ ηδίσο ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο ζχκβαζεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ηα θξηηήξηα 

αλαθέξνληαη απιψο θαηά  θζίλνπζα ζεηξά ζπνπδαηφηεηάο. 

   Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ, ζα πξέπεη λα θαζνξίδεη ηα νηθνλνκηθά θαη πνηνηηθά θξηηήξηα 

ηα νπνία, ζην ζχλνιφ ηνπο, ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πιένλ 

ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Ο 

θαζνξηζκφο απηψλ ησλ θξηηεξίσλ είλαη ζπλάξηεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ζην 

κέηξν πνπ ηα θξηηήξηα απηά πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ επίδνζεο 

πνπ παξνπζηάδεηαη απφ θάζε πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, φπσο 

απηφ νξίδεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, θαζψο θαη ηε κέηξεζε ηεο ζρέζεο πνηφηεηαο/ 

ηηκήο θάζε πξνζθνξάο. Καηά ηνλ ηξφπν απηφλ παξέρεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ε 

δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζεη θαηά ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, πέξαλ ηεο ηηκήο θαη άιιεο 

πηπρέο ηεο πξνζθνξάο, φπσο ελδεηθηηθά: ε πνηφηεηα, ε ηερληθή αμία, ν ιεηηνπξγηθφο 

ραξαθηήξαο, ηα πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά, ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο, ην θφζηνο θαζ' φιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο, ε απνδνηηθφηεηα, ε εμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε θαη ε 

ηερληθή ζπλδξνκή, ε εκεξνκελία παξάδνζεο θαη ε πξνζεζκία παξάδνζεο ή εθηέιεζεο, ε 

αζθάιεηα ηνπ εθνδηαζκνχ, ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηα επηρεηξεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά, θα-

ζψο θαη θάζε άιιε παξάκεηξν πνπ ζπλδέεηαη κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο. 

Άξζξν 84 

Αζπλήζηζηα ρακειέο πξνζθνξέο 

   Με ην άξζξν 84 ηνπ λφκνπ επηβάιιεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απνξξίςεη κία 

πξνζθνξά σο ππεξβνιηθά ρακειή ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, λα παξάζρεη 



ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ηε δπλαηφηεηα λα αηηηνινγήζεη ην χςνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαη 

αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ιφγνη πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ γηα ηελ αηηηνιφγεζε κίαο 

πξνζθνξάο πνπ ραξαθηεξίζζεθε θαη' αξρήλ σο αζπλήζηζηα ρακειή, ελψ ζηελ παξάγξα-

θν 2 νξίδεηαη φηη ε αλαζέηνπζα αξρή ειέγρεη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ πξνζθέξνληα ηε 

ζχλζεζε ηεο πξνζθνξάο βάζεη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. ηελ παξάγξαθν 3 

νξίδεηαη φηη νζάθηο κία πξνζθνξά ζεσξεζεί ππεξβνιηθά ρακειή ιφγσ θξαηηθήο ελίζρπζεο, 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δηθαηνχηαη λα απνδείμεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή φηη ε ελ ιφγσ 

ελίζρπζε ρνξεγήζεθε λνκίκσο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ’ 

Καηαθχξσζε δηαγσληζκνχ – Καηάξηηζε ζχκβαζεο  

Άξζξν 85 

Αλαθήξπμε πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 

   Με ην άξζξν 85 θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο ηεο 

ζχκβαζεο. Πξνβιέπεηαη ε δηαδηθαζία θαη ε πξνζεζκία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο 

αλαθνίλσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη ηάζζεηαη ζε απηφλ εηθνζαήκεξε πξνζεζκία γηα 

λα θαηαζέζεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο θαη ελ ζπλερεία λα πξνζέιζεη πξνο 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Πξνβιέπεηαη επίζεο ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ζηελ 

πεξίπησζε κε πξνζέιεπζεο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ή κε πξνζθφκηζεο λνκίκσο θαη 

εκπξνζέζκσο ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη νξίδεηαη φηη αλ θαλέλαο απφ ηνπο 

δηαγσληδφκελνπο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ 

παξ. 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 

πνπ απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 

Άξζξν 86 

Υξφλνο ζπλδξνκήο φξσλ ζπκκεηνρήο - Οςηγελείο κεηαβνιέο 

   ην άξζξν 86 νξίδεηαη φηη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο 

ζπκκεηνρήο, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ή ηεο 

πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 72, θαη ηελ ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 89. Δπηπιένλ, πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα κε θαηάπησζεο ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηνπ πξνζθέξνληνο εθφζνλ κεζνιαβήζνπλ γεγνλφηα πνπ κεηέβαιαλ 

θαηαζηάζεηο, κε απνηέιεζκα λα κελ πιεξνχληαη πιένλ ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο, 

εθφζνλ ηα γεγνλφηα απηά επήιζαλ ή έιαβε ν πξνζθέξσλ γλψζε απηψλ κεηά ηελ ππνβνιή 

ηεο ππεχζπλεο δήισζεο, ελεκέξσζε ζρεηηθά ηελ αλαζέηνπζα αξρή εγθαίξσο θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. Ζ δηάηαμε απηή απνζθνπεί ζηελ κε επηβνιή ηεο θχξσζεο 

θαηάπησζεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζε πξνζθέξνληεο, νη νπνίνη, αλ θαη ήηαλ επηκειείο 

θαη θεξέγγπνη θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, απψιεζαλ ηελ 

ηδηφηεηα απηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή εκθηινρψξεζαλ ζην πξφζσπφ 

ηνπο πεξηζηάζεηο πνπ δελ κπνξνχζαλ λα πξνβιεθζνχλ ή απνθεπρζνχλ. ην κέηξν ινηπφλ 

πνπ ελεκέξσζαλ ακειιεηί ηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα ηελ ελ ιφγσ κεηαβνιή, ππφ ην 

πξίζκα ηεο αξρήο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο ζα ήηαλ αλεπηεηθέο, δπζαλάινγν θαη πέξαλ ηνπ 

ζθνπνχ ηεο απνηξνπήο ηεο παξειθπζηηθήο ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία αλάζεζεο ε 

επηβνιή ζε απηνχο ηεο θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηε 

δπζκελή νηθνλνκηθή ζπγθπξία. 

Άξζξν 87 

Καηάξηηζε ζρεδίνπ ζχκβαζεο 



   ην άξζξν απηφ πξνβιέπεηαη ε θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ ζχκβαζεο κε βάζε ηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, κεηά ηελ έθδνζε απφθαζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηελ 

αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 85. ε απηφ πεξηέρνληαη νη φξνη εθηέιεζήο ηεο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. 

Άξζξν 88 

Καηαθχξσζε ζχκβαζεο 

   Με ην άξζξν 88 θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία θαη νη ιεπηνκέξεηεο ηεο θαηαθχξσζεο ηεο 

ζχκβαζεο (παξάγξαθνη 1 θαη 2) θαη επηπιένλ θαζνξίδεηαη ην πεξηερφκελν ηεο 

θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο (παξάγξαθνη 3 θαη 4). Σέινο νξίδεηαη φηη ε απφθαζε: α) γηα ηελ 

έγθξηζε ή κε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ β) γηα ηελ θαηαθχξσζε ή κε ηεο 

ζχκβαζεο θαη γ) γηα ηελ έγθξηζε ή κε ηεο αληίζηνηρεο δαπάλεο ιακβάλεηαη, γηα πνζφ άλσ 

ησλ ηξηάληα εθαηνκκπξίσλ επξψ απφ ην ΚΤΔΑ, κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο 

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη εηζήγεζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Ακπλαο. Γηα ζπκβάζεηο 

κηθξφηεξεο νηθνλνκηθήο αμίαο, νξίδεηαη φηη είλαη δπλαηφλ λα εθαξκφδεηαη ην πξνεγνχκελν 

εδάθην θαηά ηελ θξίζε ηνπ ΤΔΘΑ, δηαθνξεηηθά ε απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ηνλ έρνληα ηελ 

νηθνλνκηθή εμνπζία (παξάγξαθνο 3), κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. 

Άξζξν 89 

Αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο – Τπνγξαθή ζχκβαζεο 

   Με ην άξζξν 89 θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο ηεο 

ζχκβαζεο. Πξνβιέπεηαη ε δηαδηθαζία θαη ε πξνζεζκία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο 

αλαθνίλσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη ηάζζεηαη ζε απηφλ εηθνζαήκεξε πξνζεζκία γηα 

λα θαηαζέζεη ηα έγγξαθα πνπ νξίδνληαη ζηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε θαη ελ ζπλερεία λα 

πξνζέιζεη πξνο ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Καζνξίδεηαη επίζεο ε δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζείηαη ζηελ πεξίπησζε κε πξνζέιεπζεο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη νξίδεηαη φηη 

αλ θαλέλαο απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ απηέο, ν 

δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 

Άξζξν 90 

Μαηαίσζε δηαδηθαζίαο 

   ην άξζξν 90 πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο επίηεπμεο αζθάιεηαο δηθαίνπ θαη ηεο πξνζηαζίαο 

ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, παξέρεηαη εμαληιεηηθή απαξίζκεζε ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο 

νπνίεο ιακβάλεη ρψξα καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο θαη πάληνηε κε εηδηθψο 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

Άξζξν 91 

Πξαθηηθφ ζχλαςεο ζχκβαζεο 

   Σν άξζξν 91, κε γλψκνλα ηελ θαηαπνιέκεζε θαηλνκέλσλ αδηαθάλεηαο θαη ρξήζεο 

αζέκηησλ πξαθηηθψλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, εηζάγεη ξεηή 

ππνρξέσζε ηεο αλαζέηνπζα αξρήο γηα ηελ θαηαγξαθή φισλ ησλ πηπρψλ κίαο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψλεηαη φηη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο έγηλε κε ηξφπν 

δηαθαλή θαη ρσξίο δηαθξίζεηο. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ, κε ηελ παξάγξαθν 1 πξνβιέπεηαη 

ξεηά φηη γηα θάζε ζχκβαζε θαη θάζε ζπκθσλία-πιαίζην ε αλαζέηνπζα αξρή ζπληάζζεη 

Πξαθηηθφ χλαςεο χκβαζεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα ζηνηρεία α) έσο η) 

ηεο παξαγξάθνπ απηήο. Δπηπιένλ, ζηελ παξάγξαθν 2 νξίδεηαη φηη ε αλαζέηνπζα αξρή 

ιακβάλεη ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο 



αλάζεζεο πνπ δηελεξγείηαη κε ειεθηξνληθά κέζα, ηδίσο φζνλ αθνξά ζηελ αζθάιεηα θαη 

αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Σέινο, 

εηζάγεηαη ε ππνρξέσζε θνηλνπνίεζεο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο παξαγξάθνπ 1 ζηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηεο (παξάγξαθνο 3). 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ’ 

Έλλνκε πξνζηαζία 

Άξζξν 92 

Πεδίν εθαξκνγήο – Αξκφδην δηθαζηήξην 

   Οη δηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν 

νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε ηνπ παξφληνο λφκνπ 

θαη έρεη ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ παξάβαζε ησλ θαλφλσλ ηνπ δηθαίνπ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, δηθαηνχηαη λα δεηήζεη, θαηά ηα 

νξηδφκελα εηδηθφηεξα ζηα επφκελα άξζξα, πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία, αθχξσζε ηεο 

παξάλνκεο πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηεο ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο θαη επηδίθαζε 

απνδεκίσζεο. Πεξαηηέξσ, αξκφδην δηθαζηήξην γηα ηηο δηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη ζην 

πιαίζην ζπκβάζεσλ ηνπ Πξψηνπ Κεθαιαίνπ ηνπ Μέξνπο Πέκπηνπ είλαη ην πκβνχιην ηεο 

Δπηθξαηείαο. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, γηα ηελ εθδίθαζε 

ησλ δηαθνξψλ απηψλ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 18/1989 (ΦΔΚ Α΄ 8). 

Δπηπιένλ, αξκφδην δηθαζηήξην γηα ηηο δηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη ζην πιαίζην ζπκβάζεσλ 

ηνπ Γεχηεξνπ Κεθαιαίνπ ηνπ Μέξνπο Πέκπηνπ είλαη ην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, κε ηξηκειή ζχλζεζε, ην νπνίν απνθαίλεηαη ακεηάθιεηα. Με ηελ 

επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, γηα ηελ εθδίθαζε ησλ δηαθνξψλ 

απηψλ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 18/1989. Αηηήζεηο πξνζσξηλήο 

πξνζηαζίαο εθδηθάδνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν Δθεηψλ ηνπ νηθείνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ ή 

απφ ηνλ Δθέηε πνπ απηφο νξίδεη. ε πεξίπησζε ηδηαίηεξεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο ππφζεζεο, ν 

αλσηέξσ Πξφεδξνο ή Δθέηεο κπνξεί λα εηζάγεη ηελ αίηεζε ζε ηξηκειέο ζπκβνχιην ηνπ 

δηθαζηεξίνπ, ζην νπνίν πξνεδξεχεη ν Πξφεδξνο Δθεηψλ θαη κεηέρεη ν Δθέηεο σο 

εηζεγεηήο. Σέινο, νη αγσγέο απνδεκίσζεο ηνπ άξζξνπ 97 εθδηθάδνληαη απφ ηα δηθαζηήξηα 

πνπ είλαη αξκφδηα θαηά ηηο γεληθέο δηαηάμεηο. 

Άξζξν 93 

Πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή 

   ην άξζξν 93 πξνβιέπεηαη ε ππνρξεσηηθή άζθεζε πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο 

ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πξηλ απφ ηελ άζθεζε αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. 

ηελ πξνζθπγή πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη κε εηδηθφ ηξφπν νη λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο 

αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκα. Με ηελ παξάγξαθν 1, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο 

πξνζθπγήο νξίδεηαη ζε δέθα εκέξεο, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο έιαβε πιήξε γλψζε ηεο 

πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ. Ζ πξνζεζκία απηή ηεξείηαη ζε θάζε πεξίπησζε 

πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο θαη έηζη πινπνηείηαη ε επηηαγή ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 93 ηεο Οδεγίαο 2009/81/ΔΚ, πεξί ππνρξέσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο λα 

αλακείλεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 10 εκεξψλ (standstill period), απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

απφθαζεο ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3, ε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη θάζε 

ζηνηρείν ηεο αηηηνινγίαο ηεο κπνξεί λα απνζηέιιεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε ηειενκνην-

ηππία ή ειεθηξνληθφ κέζν. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή 

κπνξεί λα απνζηέιιεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ηειενκνηνηππία ή ειεθηξνληθφ κέζν, 



πξέπεη σζηφζν λα επηβεβαηψλεηαη κε έγγξαθε θαηάζεζε ή απνζηνιή κε ην ηαρπδξνκείν 

εληφο πέληε εκεξψλ απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ 

άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, θαζψο θαη ε άζθεζε απηήο, ζπλεπάγνληαη ηελ 

άκεζε αλαζηνιή ηεο δπλαηφηεηαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά ηελ παξάγξαθν 5. Ζ 

αλαζηνιή δελ εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 6, δειαδή α) 

ζε ζπκβάζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη ππνρξεσηηθή δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο, β) φηαλ 

κφλνο πξνζθέξσλ είλαη εθείλνο ζηνλ νπνίνλ αλαηίζεηαη ε ζχκβαζε θαη δελ ππάξρνπλ 

ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη θαη γ) ζε ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη κε βάζε ζπκθσλία-

πιαίζην. 

   χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7, ε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θνηλνπνηείηαη κε 

θξνληίδα ηνπ πξνζθεχγνληνο ζε θάζε ζηγφκελν απφ ηελ νιηθή ή κεξηθή απνδνρή ηεο 

πξνζθπγήο, αλ φκσο ε πξνζθπγή απνξξηθζεί ξεηά ή ζησπεξά, ε ηπρφλ παξάιεηςε 

θνηλνπνίεζεο δελ ζπλεπάγεηαη ην απαξάδεθην ηεο αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Ζ 

παξάγξαθνο 8 νξίδεη φηη ε απφθαζε επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, εθφζνλ ζίγεη ηα 

ζπκθέξνληα άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ, δελ πξνζβάιιεηαη κε λέα πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, 

αιιά απεπζείαο κε αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Πεξαηηέξσ, κε ηελ παξάγξαθν 9 

θαζνξίδεηαη φηη ε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή αζθείηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε 

νπνία δηαζθαιίδεη επαξθή βαζκφ εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ δηαβαζκηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ, 

πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο θαθέινπο πνπ δηαβηβάδνληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Ζ 

παξάγξαθνο 10 νξίδεη φηη ε πξνζεζκία έθδνζεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο 

πξνζθπγήο είλαη δεθαπελζήκεξε. Ζ πάξνδνο ηεο πξνζεζκίαο ηεθκαίξεηαη κελ σο 

απφξξηςε ηεο, άξρεηαη ζπλεπψο ε πξνζεζκία άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, κπνξεί 

φκσο ε αλαζέηνπζα αξρή, λα εθδψζεη απφθαζε επί ηεο πξνζθπγήο κέρξη θαη ηελ 

πξνηεξαία ηεο πξψηεο δηθαζίκνπ ηεο ελ ησ κεηαμχ αζθεζείζαο αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ 

κέηξσλ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ε ζρεηηθή δίθε αληίζηνηρα θαηαξγείηαη. Δμάιινπ, ε 

αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαζέζεη, κε ην έγγξαθν ησλ απφςεψλ ηεο πξνο ην 

δηθαζηήξην, ζπκπιεξσκαηηθή αηηηνινγία ζηελ πξάμε, ε νπνία κπνξεί λα  πξνζβιεζεί κε 

ηελ αίηεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Ζ πξνζεζκία ηεο ζπκπιήξσζεο νξίδεηαη ζε έμη 

κέξεο πξηλ ηελ αξρηθή ή κεηά απφ αλαβνιή δηθάζηκν ηεο αίηεζεο. Δθφζνλ ην ζρεηηθφ 

έγγξαθν πεξηέιζεη ζην δηθαζηήξην κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο, ηνχην δελ ππνρξενχηαη 

ζε αλαβνιή θαη ζηελ πεξίπησζε ζπδήηεζεο ε ζπκπιεξσκαηηθή αηηηνινγία δελ ιακβάλεηαη 

ππφςε. 

   Καηά ηελ παξάγξαθν 11, ην δηθαζηήξην, θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο αίηεζεο θαη κεηά 

απφ εθηίκεζε ησλ πεξηζηάζεσλ, κπνξεί λα επηβάιιεη ρξεκαηηθή θχξσζε ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή, αλ θξίλεη φηη ε παξάιεηςε αηηηνιφγεζεο ηεο πξνβαιιφκελεο πξάμεο ή ε 

θαζπζηεξεκέλε ζπκπιήξσζή ηεο, θαζηζηά ηδηαηηέξσο δπζρεξή ηελ νπζηαζηηθή παξνρή 

δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο. Σν πνζφ ηεο θχξσζεο κπνξεί λα θπκαλζεί κεηαμχ 500 θαη 5.000 

επξψ, θαηαβάιιεηαη κία θνξά γηα θάζε ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πεξηέξρεηαη ζηνλ 

πξψην αηηνχληα ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη δεθηή ε αίηεζε. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 12, ε 

θαηά παξάβαζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή, δελ αληηηάζζεηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν, νχηε θσιχεη ηελ παξνρή ηεο πξνζήθνπζαο 

έλλνκεο πξνζηαζίαο. Σέινο, κε ηελ παξάγξαθν 13, θαηαξγνχληαη νη ελζηάζεηο - 

δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο πνπ πξνβιέπνληαλ ζην άξζξν 31 ηνπ λ. 3433/2006 θαη ζε ινηπέο 

δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

Άξζξν 94 

Αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ 



   ην άξζξν 94 ξπζκίδεηαη ε άζθεζε αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, θαηά ηεο ξεηήο ή 

ζησπεξήο απφξξηςεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1, ε 

αίηεζε αζθείηαη εληφο πξνζεζκίαο δέθα εκεξψλ θαη δελ επηηξέπεηαη λα πεξηέρεη αηηηάζεηο 

δηαθνξεηηθέο απφ απηέο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Ζ παξάγξαθνο 2 νξίδεη φηη νη 

πξνζεζκίεο ηεο άζθεζεο αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, θαζψο θαη ε άζθεζε ηεο αίηεζεο, 

θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, κε ηελ επηθχιαμε έθδνζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο κε 

αληίζεην πεξηερφκελν. 

   χκθσλα κε ηελ παξάγξαθνο 3, γηα ηελ εθδίθαζε ηεο αίηεζεο εθδίδεηαη πξάμε ηνπ 

δηθαζηεξίνπ, πεξί θαζνξηζκνχ ζχληνκεο δηθαζίκνπ. Ζ πξάμε θνηλνπνηείηαη κε ηελ αίηεζε 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ζηελ αξκφδηα γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ ππεξεζία θαη 

πξνο ηξίηνπο ελδηαθεξφκελνπο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα αζθήζνπλ παξέκβαζε. Δθφζνλ 

αζθήζεη αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, ν αηηψλ ελεκεξψλεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε θάζε 

πξφζθνξν κέζν ζε δέθα εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζή ηεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4. 

Κνηλνπνηείηαη επίζεο πξνο θάζε ηξίην ελδηαθεξφκελν, ηνπ νπνίνπ ηελ θιήηεπζε ζεσξεί 

αλαγθαία ν δηθαζηήο. Κάζε ελδηαθεξφκελνο, θαηά ηελ παξάγξαθν 5, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη 

παξέκβαζε. 

   Ζ παξάγξαθνο 6 ξπζκίδεη ηελ έθδνζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο, είηε γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ κέηξσλ κε ηα νπνία ζα πξνζηαηεπζεί ην δηθαίσκα παξνρήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο 

ηνπ αηηνχληνο είηε θαη γηα ηελ άξζε ηεο απαγφξεπζεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, πνπ 

επηβάιιεη ε παξάγξαθνο 2. Γηα ηελ έθδνζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο, θαιείηαη ε αλαζέηνπζα 

αξρή λα εθζέζεη ηηο απφςεηο ηεο πξν ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ. Ζ πξνζσξηλή δηαηαγή 

εθδίδεηαη είηε θαηφπηλ ππνβνιήο ηεο αίηεζεο είηε θαη απηεπαγγέιησο. Λφγνη γηα ηελ άξζε 

ηεο απαγφξεπζεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο είλαη ην πξνδήισο απαξάδεθην ή θαη ην πξνδή-

ισο αβάζηκν ηεο αίηεζεο. Ζ εθδνζείζα πξνζσξηλή δηαηαγή κπνξεί λα αλαθιεζεί, θαηφπηλ 

αίηεζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, είηε απφ ην δηθαζηή πνπ ηε ρνξήγεζε, είηε απφ ην 

δηθαζηήξην, θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. 

   Ζ παξάγξαθνο 7 νξίδεη φηη ε αίηεζε γίλεηαη δεθηή, αλ πηζαλνινγείηαη ζνβαξά ε 

παξάβαζε θαλφλα ηφζν ηνπ δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φζν θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

παξφληνο λφκνπ θαη παξάιιεια αλ ην δηαηαζζφκελν κέηξν θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ αηηνχληνο. Αθφκα φκσο θαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 

κπνξεί ε αίηεζε λα απνξξηθζεί αλ, κεηά απφ ζηάζκηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή θαη ηξίησλ, πξνθχπηεη βιάβε ζεκαληηθφηεξνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 8. 

   Ζ παξάγξαθνο 9 νξίδεη φηη ην δηθαζηήξην δηαηάζζεη ηα θαηάιιεια, θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ, κέηξα, ρσξίο λα δεζκεχεηαη απφ ηηο πξνηάζεηο ησλ δηαδίθσλ θαη αλαθέξνληαη 

ελδεηθηηθά ηα κέηξα απηά, ελψ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 10, γηα ηελ άζθεζε αίηεζεο 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, δελ απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε άζθεζε ηνπ θχξηνπ έλδηθνπ 

βνεζήκαηνο, ν αηηψλ φκσο ππνρξενχηαη, ζε πεξίπησζε απνδνρήο ηεο αίηεζεο ηνπ, λα 

αζθήζεη ην θχξην έλδηθν βνήζεκα εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο απφθαζεο, 

άιισο ε ηζρχο ηνπ δηαηαρζέληνο αζθαιηζηηθνχ κέηξνπ αίξεηαη. Ζ πξνζεζκία άζθεζεο θαη ε 

άζθεζε ηεο αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ δηαθφπηεη ηελ πξνζεζκία άζθεζεο ηνπ θχξηνπ 

ελδίθνπ βνεζήκαηνο. Ζ παξάγξαθνο 11 θαζνξίδεη φηη ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη δηθαίσκα λα 

ζπκκνξθσζεί κε ην δηαηαθηηθφ θαη ην ελ γέλεη πεξηερφκελν ηεο απφθαζεο πνπ δέρεηαη ηελ 

αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, νπφηε θαηαξγείηαη ε δίθε γηα ην ηπρφλ αζθεζέλ θχξην έλδηθν 

βνήζεκα, ελψ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 12 ε θαηά παξάβαζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή δελ αληηηάζζεηαη ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν, νχηε θσιχεη ηελ παξνρή ηεο πξνζήθνπζαο έλλνκεο πξνζηαζίαο 



Άξζξν 95 

Αθχξσζε πξάμεο ή παξάιεηςεο 

   ην άξζξν 95 νξίδεηαη φηη κπνξεί λα αθπξσζεί, κεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε 

ελδηαθεξφκελνπ, θάζε πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ παξαβηάδεη θα-

λφλα ηνπ δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ν 

νπνίνο ζρεηίδεηαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

αλαθέξνληαη δε νξηζκέλεο ελδεηθηηθέο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ ζηελ παξάγξαθν 1. ηελ 

παξάγξαθν 2 θαζνξίδεηαη φηη, αλ ε πξάμε ή ε παξάιεηςε αθπξσζνχλ κεηά ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο, απηή δελ ζίγεηαη, εθηφο αλ πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο είρε αλαζηαιεί ε ζχλαςε, 

κε αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή πξνζσξηλή δηαηαγή. ηελ πεξίπησζε απηή, ν 

ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα αμηψζεη απνδεκίσζε. Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3,  

αλ ν ελδηαθεξφκελνο δελ άζθεζε ή άζθεζε κελ αιιά αλεπηηπρψο ηελ αίηεζε αζθαιηζηηθψλ 

κέηξσλ θαη ε ζχκβαζε έρεη ζπλαθζεί θαη νινθιεξσζεί πξηλ ηε ζπδήηεζε ηνπ έλδηθνπ 

βνεζήκαηνο, εθαξκφδεηαη αλαινγηθά ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ π.δ. 18/1989, 

δειαδή ε δίθε θαηαξγείηαη σο άλεπ αληηθεηκέλνπ, εθηφο αλ ν αηηψλ απνδείμεη ηδηαίηεξν 

έλλνκν ζπκθέξνλ πνπ δηθαηνινγεί ηε ζπλέρηζε ηεο δίθεο. 

Άξζξν 96 

Κήξπμε ηεο ζχκβαζεο άθπξεο θαη ελαιιαθηηθέο θπξψζεηο 

   ην άξζξν 96 ξπζκίδνληαη νη πεξηπηψζεηο, ε δηαδηθαζία θαη νη ζπλέπεηεο ηεο 

θήξπμεο άθπξεο κίαο ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο. ηελ παξάγξαθν 1 νξίδεηαη φηη κπνξνχλ νη 

ελδηαθεξφκελνη λα δεηήζνπλ ηελ θήξπμε άθπξεο κίαο ζπλαθζείζαο ζε ζπγθεθξηκέλεο, 

ξεηψο αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο. Ζ αίηεζε θήξπμεο ηεο ζχκβαζεο άθπξεο δελ 

επηηξέπεηαη, θαηά ηελ παξάγξαθν 2, α) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνθήξπμε γηα εθνχζηα εθ ησλ πξνηέξσλ δηαθάλεηα 

θαη β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ζεσξεί φηη δελ παξαβηάζηεθαλ νη θαλφλεο γηα ηνλ ηξφπν 

αλάζεζεο ζπκβάζεσλ ζε εθηέιεζε κηαο πνιπκεξνχο ζπκθσλίαο πιαίζην. ηελ 

παξάγξαθν 3 νξίδεηαη φηη ε θήξπμε ηεο ζχκβαζεο άθπξεο ζπλεπάγεηαη θαηά θαλφλα ηελ 

αλαδξνκηθή ηεο αθπξφηεηα (ex tunc), ελψ πεξαηηέξσ νη εθαηέξσζελ ππνρξεψζεηο 

αληηκεησπίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί αδηθαηνιφγεηνπ πινπηηζκνχ. Καηά ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, κπνξεί ην δηθαζηήξην λα επηδηθάζεη κεησκέλν ην 

νθεηιφκελν πνζφ, ή θαη λα κελ επηδηθάζεη θαλέλα πνζφ, αθνχ ζπλεθηηκήζεη ην φηη ν 

αλάδνρνο γλψξηδε ή φθεηιε λα γλσξίδεη ηελ αθπξφηεηα ηεο ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο. 

   ηελ παξάγξαθν 4 θαζνξίδεηαη φηη, θαη' εμαίξεζε ηνπ θαλφλα ηεο παξαγξάθνπ 3, ην 

δηθαζηήξην κπνξεί είηε λα θεξχμεη ηε ζχκβαζε άθπξε θαηά ην αλεθηέιεζην κφλν κέξνο ηεο 

(ex nunc), εθηηκψληαο ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο, φπσο, ελδεηθηηθά, ην πξνρσξεκέλν ή κε 

ζηάδην εθηέιεζεο, ηε ζνβαξφηεηα ηεο παξάβαζεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο. Μπνξεί επίζεο, ελαιιαθηηθά λα ζπληκήζεη ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. ηελ 

παξάγξαθν 5 νξίδεηαη φηη κπνξεί ην δηθαζηήξην, παξφιν πνπ δηαπίζησζε ηελ ζχλαςε ηε 

ζχκβαζεο θαηά παξάβαζε ηεο παξαγξάθνπ 1, λα κελ ηελ θεξχμεη άθπξε, αλ δηαπηζηψζεη 

ηε ζπλδξνκή επηηαθηηθψλ ιφγσλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηβάιινπλ ηε δηαηήξεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαη ηελ νινθιήξσζή ηεο. Πεξαηηέξσ, θαζνξίδεηαη φηη ε χπαξμε 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη κφλν δελ ζπληζηά επηηαθηηθφ ιφγν δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, 

εθηφο αλ θξηζεί φηη νη ζπλέπεηεο ηεο αθχξσζεο είλαη δπζαλάινγεο, ελψ νξίδνληαη θαη 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο επηηαθηηθνί ιφγνη 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

   ηελ παξάγξαθν 6 νξίδεηαη φηη ην δηθαζηήξην νθείιεη λα επηβάιεη, κε ηελ ίδηα 

απφθαζε, ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη πξφζηηκν, ην νπνίν πεξηέξρεηαη ζηνλ αηηνχληα, ελψ 



ζηελ παξάγξαθν 7 θαζνξίδνληαη νη πξνζεζκίεο εληφο ησλ νπνίσλ πξέπεη λα αζθεζεί ε 

αίηεζε θήξπμεο ηεο ζχκβαζεο άθπξεο (ε πξνζεζκία είλαη θαηά θαλφλα 30ήκεξε). Οξίδεηαη, 

επίζεο, θαηά ηελ παξάγξαθν 8, απψηαηε πξνζεζκία έμη (6) κελψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

Άξζξν 97 

Αμίσζε απνδεκίσζεο 

   ην άξζξν 97 ξπζκίδεηαη ην δήηεκα ηεο θαηαβνιήο απνδεκίσζεο ζε πεξηπηψζεηο 

πνπ θεξχζζεηαη, ζπλεπεία αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ε αθπξφηεηα πξάμεο ή πα-

ξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

πνπ απνθιείζζεθε παξάλνκα απφ δηαγσληζκφ δηθαηνχηαη απνδεκίσζε θαηά ηηο δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 197 θαη 198 ΑΚ, ελψ αλ απνδείμεη φηη ζα ηνπ αλεηίζεην ε ζχκβαζε, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ εκθηινρσξνχζε ε παξάλνκε πξάμε ή παξάιεηςε, δηθαηνχηαη 

απνδεκίσζε θαηά ηηο γεληθέο δηαηάμεηο. Ωζηφζν, εάλ δελ είλαη εθηθηή ε αλαγλψξηζε ηεο 

αθπξφηεηαο, γηα ιφγνπο πνπ δελ νθείινληαη ζηνλ αηηνχληα, κπνξεί λα επηδηθαζζεί 

απνδεκίσζε θαη άλεπ θεξχμεσο ηεο αθπξφηεηαο θαηά ηελ παξάγξαθν 2. 

Άξζξν 98 

πλεξγαζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

   ην άξζξν 98 ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζπλεξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Ακπλαο κε 

ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε Δπηηξνπή θξίλεη φηη έρεη δηαπξαρζεί 

ζνβαξή παξάβαζε ηνπ δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Καζνξίδνληαη ζπγθεθξηκέλεο 

πξνζεζκίεο απάληεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ ζηα αηηήκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ιε-

πηνκέξεηεο γηα ηε ρνξήγεζε πιεξνθνξηψλ θαη ηέινο ε δηαβίβαζε, ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ 

παξνρήο πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο. 

Άξζξν 99 

Πεξηερφκελν ηεο πξνθήξπμεο γηα εθνχζηα εθ ησλ πξνηέξσλ δηαθάλεηα 

   Σν άξζξν 99 νξίδεη ην πεξηερφκελν ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο πξνθήξπμεο γηα εθνχζηα 

εθ ησλ πξνηέξσλ δηαθάλεηα, ε νπνία ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην ηππνπνηεκέλν έληππν 

15 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1150/2009 ηεο Δπηηξνπήο. 

 

ΜΔΡΟ ΔΒΓΟΜΟ 

Δθηέιεζε ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ 

   Σν Μέξνο ΔΒΓΟΜΟ πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο γηα ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ 

ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ην αληηθείκελφ ηνπο εκπίπηεη ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2009/81/ΔΚ. Με ηηο δηαηάμεηο απηέο ξπζκίδνληαη λνκνζεηηθά νη 

θαλφλεο εθηέιεζεο ησλ ππφςε ζπκβάζεσλ κε βάζε ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ 

λ.4412/2016, πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο ηδηνκνξθίεο ησλ ζπκβάζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο 

θαη ηεο αζθάιεηαο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α’ 

πκβαηηθφ πιαίζην 

Άξζξν 100 

πκβαηηθφ πιαίζην – Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 

   Με ην άξζξν 100 θαζνξίδεηαη, ζε ζπκθσλία κε ην λ.4412/2016, ην λνκηθφ θαζεζηψο 

πνπ εθαξκφδεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ, ήηνη νη δηαηάμεηο ηνπο παξφληνο 

λφκνπ, νη φξνη ηεο ζχκβαζεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο. 



Άξζξν 101 

Απνθαηλφκελν φξγαλν 

   Με ην άξζξν 101 νξίδεηαη φηη «απνθαηλφκελν» φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα 

ηε ιήςε απφθαζεο επί ησλ ζεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ 

είλαη ν Έρσλ ηελ Οηθνλνκηθή Δμνπζία (ΔΟΔ). Οη απνθάζεηο ηνπ ΔΟΔ εθδίδνληαη κε 

κέξηκλα ηεο εθάζηνηε νξηδφκελεο ππεξεζίαο παξαθνινχζεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηφπηλ 

γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (ΚΓΔΠ/ΠΓΔΠ). 

Άξζξν 102 

Παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο 

   Σν άξζξν 102 αλαθέξεηαη ζηνλ νξηζκφ θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο ππεξεζίαο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ζ ππεξεζία  

παξαθνινχζεζεο ηεο ζχκβαζεο πνπ νξίδεηαη κε ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε εηζεγείηαη 

ζηνλ ΔΟΔ  γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ 

ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ 

επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

Άξζξν 103 

Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαη ζπκθσλίαο-πιαίζην θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο 

   Σν άξζξν 103 πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ζέκαηα ηξνπνπνίεζεο 

ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, απνζαθελίδεη, βάζεη 

αληίζηνηρσλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.4412/2016 πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο  αξρέο πνπ έρνπλ 

δηαηππσζεί ζηε ζρεηηθή λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπο φξνπο 

ππφ ηνπο νπνίνπο επηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο 

ηνπο, δεδνκέλνπ φηη ε δηαζθάιηζε ηνπ απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ θαη ε ηήξεζε ησλ 

αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο, πνπ απνξξένπλ απφ ηε πλζήθε, 

απαηηείηαη λα δηέπνπλ θαη ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

   Δηδηθφηεξα, ζηε παξάγξαθν 1 πξνβιέπεηαη φηη επηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε 

ζχκβαζεο θαη ζπκθσλίαο-πιαίζην ρσξίο ηελ δηεμαγσγή λέαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

   α) νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο, αλεμαξηήησο ηεο ρξεκαηηθήο ηνπο αμίαο, έρνπλ 

πξνβιεθζεί ζηα αξρηθά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κε ηε κνξθή ζαθψλ, αθξηβψλ θαη ξεηψλ 

ξεηξψλ αλαζεψξεζεο ή πξναίξεζεο. Οη ελ ιφγσ ξήηξεο νξίδνπλ ην εχξνο θαη ηε θχζε ησλ 

ελδερφκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ, θαζψο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, ελψ δελ κπνξνχλ λα πξνβιέπνπλ ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα κεηαβάινπλ ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην, 

   β) ζε πεξηπηψζεηο αλάγθεο εθηέιεζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη 

ππεξεζηψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε νπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο αμίαο ηεο δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ην 30 % ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην, ελψ ζε 

πεξίπησζε δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε ζσξεπηηθή αμία ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 30% ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην, 

   γ) φηαλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο αληηκεησπίζνπλ εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο ηηο νπνίεο, 

ήηαλ αδχλαηνλ λα πξνβιέςεη κία επηκειήο αλαζέηνπζα αξρή. Δληνχηνηο, ε ελ ιφγσ 

ηξνπνπνίεζε δελ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κεηαβνιή ηεο θχζεο ηεο ζχκβαζεο 

ζην ζχλνιφ ηεο, θαη νπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο αμίαο ηεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 30 % 

ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην, ελψ ζε πεξίπησζε δηαδνρηθψλ 



ηξνπνπνηήζεσλ, ε ζσξεπηηθή αμία ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 

ην 50% ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην. Ωζηφζν δηεπθξηλίδεηαη 

φηη νη επαθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο δελ πξέπεη λα απνζθνπνχλ ζηελ απνθπγή εθαξκνγήο 

ηνπ παξφληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, 

   δ) ζε πεξίπησζε ππνθαηάζηαζεο ηνπ αξρηθνχ αλαδφρνπ απφ λέν αλάδνρν 

ζπλεπεία, (α) ξεηήο ξήηξαο αλαζεψξεζεο ή πξναίξεζεο, (β) θαζνιηθήο ή κεξηθήο 

δηαδνρήο ζηε ζέζε ηνπ αξρηθνχ αλαδφρνπ, ιφγσ εηαηξηθήο αλαδηάξζξσζεο, 

πεξηιακβαλνκέλεο εμαγνξάο, απνξξφθεζεο, ζπγρψλεπζεο ή θαηαζηάζεσλ 

αθεξεγγπφηεηαο, ηδίσο ζην πιαίζην πξνπησρεπηηθψλ ή πησρεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ, απφ 

άιινλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο πνπ 

θαζνξίζηεθαλ αξρηθά, εθφζνλ ε δηαδνρή δελ ζπλεπάγεηαη άιιεο νπζηψδεηο ηξνπνπνηήζεηο 

ηεο ζχκβαζεο θαη δελ έρεη ζηφρν ηελ απνθπγή ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ζ δηάηαμε απηή 

ελζσκαηψλεη ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζπληζηά κία 

ήπηα θαη εχινγε πξνζέγγηζε, ε νπνία αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο θαη δπλακηθά 

εμειηζζφκελεο εηαηξηθέο κνξθέο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ελψ ηαπηφρξνλα πεξηιακβάλεη 

ηα ερέγγπα ψζηε λα κελ εξκελεπζεί σο έλα γεληθφ άλνηγκα ησλ ζπκβάζεσλ ζε θνξείο πνπ 

δελ έιαβαλ κέξνο ζηελ αξρηθή δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο, 

   ε) φηαλ νη ηξνπνπνηήζεηο, αλεμαξηήησο ηεο αμίαο ηνπο δελ είλαη νπζηψδεηο θαηά ηελ 

έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 4. 

   Πεξαηηέξσ, ζηελ παξάγξαθν 2 θαζνξίδεηαη φηη νη ζπκβάζεηο κπνξνχλ λα 

ηξνπνπνηνχληαη επίζεο ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζηηο αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο: 

   α) εθφζνλ ε αμία ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη θαηψηεξε θαη ησλ δχν αθφινπζσλ ηηκψλ: 

(αα) ησλ θαηψηαησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λφκνπ, (ββ) ηνπ 10% ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο 

ζχκβαζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή πάλησο δελ πξέπεη κεηαβάιιεη ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο 

ζχκβαζεο ή ηεο ζπκθσλία-πιαίζην. ε πεξίπησζε δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε αμία 

ηνπο ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο θαζαξήο ζσξεπηηθήο αμίαο ησλ δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ. 

   β) κεηαβνιήο ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ, θαηά ην άξζξν 106, ρξφλνπ 

παξάδνζεο ή αληηθαηάζηαζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ γηα ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ, 

ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ή αληηθαηάζηαζεο ησλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ πνπ θξίζεθαλ 

αθαηάιιειεο γηα ηηο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ. 

   γ) απαιιαγήο αλαδφρνπ ιφγσ εηδηθψλ ζπλζεθψλ, κε επηβνιή ή φρη πξνζηίκνπ ζε 

απηφλ: (αα) απφ ηελ παξάδνζε ππνινίπνπ, ζηελ πεξίπησζε ζχκβαζεο πξνκήζεηαο 

δηαηξεηνχ πιηθνχ, θαηά ην κέξνο πνπ θξίλεηαη αζήκαλην απφ ηνλ αξκφδην επηρεηξεζηαθφ 

θνξέα (ρξήζηε) ηνπ θιάδνπ ησλ ΔΓ, (ββ) απφ ηελ παξνρή ππνινίπνπ αληηθεηκέλνπ 

ππεξεζηψλ, ζε πεξίπησζε δηαηξεηήο ππεξεζίαο, θαηά ην κέξνο πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην 

απφ ηνλ αξκφδην επηρεηξεζηαθφ θνξέα (ρξήζηε) ηνπ θιάδνπ ησλ ΔΓ, (γγ) απφ ηελ 

παξάδνζε πιηθψλ ή/θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ ε αμία ηνπο δελ ππεξβαίλεη ην 10% 

ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο θαη θξίλνληαη σο κε απαξαίηεηα απφ ηνλ αξκφδην 

επηρεηξεζηαθφ θνξέα (ρξήζηε) ηνπ θιάδνπ ησλ ΔΓ. 

   δ) εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 124 ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα 

αληηθαηάζηαζεο πξνζηίκνπ κε ηζφπνζεο αμίαο πξνκήζεηα εηδψλ ή/θαη παξνρή ππεξεζηψλ.  

   ηελ παξάγξαθν 3 δηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε α΄ ηεο παξ. 2 θαη ζηηο πεξηπηψζεηο β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1, 

φηαλ ε ζχκβαζε πεξηιακβάλεη ξήηξα ηηκαξηζκηθήο αλαπξνζαξκνγήο, ε 



αλαπξνζαξκνζκέλε ηηκή είλαη ε ηηκή αλαθνξάο, ελψ ζηελ παξάγξαθν 4 νξίδεηαη φηη 

νπζηψδεο ηξνπνπνίεζε ππάξρεη ηδίσο φηαλ (α) ε ηξνπνπνίεζε εηζάγεη φξνπο νη νπνίνη, 

εάλ απνηεινχζαλ κέξνο ηεο αξρηθήο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζα είραλ επηηξέςεη 

ηε ζπκκεηνρή δηαθνξεηηθψλ ππνςεθίσλ απφ απηνχο πνπ επηιέρζεθαλ αξρηθά ή ηελ 

απνδνρή πξνζθνξάο δηαθνξεηηθήο απφ εθείλε πνπ επηιέρζεθε αξρηθά ή ζα πξνζέιθπαλ 

επηπιένλ ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, (β) ε ηξνπνπνίεζε 

κεηαβάιιεη ηελ νηθνλνκηθή ηζνξξνπία ηεο ζχκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην ππέξ ηνπ 

αλαδφρνπ, θαηά ηξφπν ν νπνίνο δελ πξνβιεπφηαλ ζηελ αξρηθή ζχκβαζε ή ζπκθσλία-

πιαίζην, (γ) ε ηξνπνπνίεζε επεθηείλεη ζεκαληηθά ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ή 

ζπκθσλίαο-πιαίζην, δ) λένο αλάδνρνο ππνθαζηζηά εθείλνλ ζηνλ νπνίν είρε αλαηεζεί 

αξρηθψο ε ζχκβαζε ζε πεξηπηψζεηο δηαθνξεηηθέο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ 

πεξίπησζε δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1, ε) ε ηξνπνπνίεζε δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο  

β΄ θαη γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2, ζη) ε ηξνπνπνίεζε πξνθαιεί βιάβε ζηα ζπκθέξνληα ηνπ 

Γεκνζίνπ, δ) ε ηξνπνπνίεζε αθνξά ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ παξαγξάθσλ 10 θαη 

11 ηνπ άξζξνπ 124 ζρεηηθά κε κε ηε δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο πξνζηίκνπ κε ηζφπνζεο 

αμίαο πξνκήζεηα εηδψλ ή/θαη παξνρή ππεξεζηψλ γηα ζπκβάζεηο πνπ είραλ ζπλαθζεί κε 

πξνεγνχκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην. 

   ηελ παξάγξαθν 5 νξίδεηαη φηη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο ή ζπκθσλίαο-πιαίζην 

γίλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο ΚΓΔΠ-ΠΓΔΠ θαη 

απφθαζε ηνπ έρνληνο ηελ νηθνλνκηθή εμνπζία, ελψ ζηελ παξάγξαθν 6 θαζνξίδεηαη φηη ε 

ηξνπνπνίεζε νπζησδψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ή ζπκθσλίαο-πιαίζην πξαγκαηνπνηείηαη 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. 

Άξζξν 104 

Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο ή ζπκθσλίαο-πιαίζην 

   Ζ παξάγξαθνο 1 ξπζκίδεη ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο ζπλαθείο δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/2016. Πην ζπγθεθξηκέλα,  

νξίδεηαη φηη ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαγγείιεη κηα ζχκβαζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε πνπ 

ζα απαηηνχζε κηα λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο, β) ζην πξφζσπν ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηνλ 

ρξφλν αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ζπλέηξεραλ ιφγνη, νη νπνίνη απέθιεηαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν 

ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ 

Οδεγία 2009/81/ΔΚ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο 

ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ, δ) δηαπηζησζεί παξάβαζε εθ 

κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλέιαβε δπλάκεη ηεο ξήηξαο αθεξαηφηεηαο 

ηνπ άξζξνπ 19, ε) δηαπηζησζεί φηη ν αλάδνρνο θεξχρζεθε ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο ή 

ηέζεθε ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ή ζη) δηαπηζησζεί φηη ε ζπλέρηζε εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο ζα νδεγνχζε ζε δπζαλάινγα επαρζείο γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ ή ηελ εζληθή 

άκπλα θαη αζθάιεηα ζπλέπεηεο.  

   Πεξαηηέξσ, νη παξάγξαθνη 2 έσο θαη 4 ξπζκίδνπλ ηελ πεξίπησζε ηεο θαηαγγειίαο 

θαη ιχζεο ησλ ζπκθσληψλ-πιαίζην. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχλζεην λνκηθφ δήηεκα, ιφγσ ησλ 

ζπλεπεηψλ πνπ έρεη ε θαηαγγειία θαη ε ιχζε ησλ ζπκθσληψλ-πιαίζην ζηελ ηζρχ θαη ηελ 

εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ ζπλαθζεί βάζεη απηψλ. Οη ελ ιφγσ ζπκβάζεηο 

ελδέρεηαη λα απηηείηαη γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο είηε λα ιπζνχλ είηε λα 

δηαηεξεζνχλ ζε ηζρχ. Αληίζηνηρα, ε αλψκαιε εμέιημε κίαο ζχκβαζεο πνπ ζπλάπηεηαη βάζεη 

ζπκθσλίαο-πιαίζην φζνλ αθνξά ηελ αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα 

έρεη επηπηψζεηο ζην φιν ζχζηεκα ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην. 



Άξζξν 105 

Οινθιήξσζε εθηέιεζεο ζχκβαζεο 

   Σν άξζξν 105 ζεζπίδεη ην πιαίζην ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία νινθιήξσζεο ηνπ 

εθηειεζηηθνχ κέξνπο κίαο ζχκβαζεο θαη πξνβιέπεη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα 

ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά ψζηε ε ζχκβαζε λα ζεσξείηαη εθηειεζζείζα. Δηδηθφηεξα ε 

ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη εθηειεζζεί εθφζνλ: α) ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο παξαδφζεθε 

νιφθιεξε ε πνζφηεηα ή, ζε πεξίπησζε δηαηξεηνχ πιηθνχ, ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε 

ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην απφ ην αξκφδην 

φξγαλν. ε πεξίπησζε παξνρήο ππεξεζηψλ απηέο παξαζρέζεθαλ ζην ζχλνιν ηνπο, ή ζε 

πεξίπησζε δηαηξεηήο ππεξεζίαο, ην αληηθείκελν πνπ παξαδφζεθε ππνιείπεηαη ηνπ 

ζπκβαηηθνχ, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην απφ ην αξκφδην φξγαλν, β) 

παξαιήθζεθαλ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηα πιηθά ή νη ππεξεζίεο πνπ 

παξαδφζεθαλ, γ) έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο 

επηβιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο θαη δ) εθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο 

ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη 

ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε. 

Άξζξν 106 

Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ-Γηάξθεηα ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζίαο 

   Σν πεξηερφκελν ηνπ άξζξνπ 106 πξνζδηνξίδεη ηηο νπζηψδεηο πηπρέο κίαο εθ ησλ 

θξηζηκφηεξσλ παξακέηξσλ αλαθνξηθά κε ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο αγαζψλ ή 

παξνρήο ππεξεζηψλ, ήηνη ην ρξφλν παξάδνζεο ησλ πιηθψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ 

αληίζηνηρα. Ζ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 νξίδεη ηε ξεηή ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ πεξί 

έγθαηξεο θαη θαηά ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο παξάδνζεο ηνπ πιηθνχ νη νπνίνη θαζνξίδνληαη 

βάζεη ησλ Γηεζλψλ Δκπνξηθψλ Όξσλ INCOTERMS ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξηθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ. Δπηπιένλ πξνζδηνξίδεη ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο πξέπεη λα 

ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά πξνθεηκέλνπ λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε παξάηαζε ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ρξφλνπ παξάδνζεο. ηελ παξάγξαθν 2 νξίδεηαη ξεηψο θαη πξνο απνθπγή 

ακθηζβεηήζεσλ φηη ν ρξφλνο παξάηαζεο δελ ζπλππνινγίδεηαη ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν 

παξάδνζεο. Ζ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 3 πξνβιέπεη ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ζε 

πεξίπησζε παξάηαζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ ππνβνιή ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ 

αλαδφρνπ θαη ηελ έθδνζε απφθαζεο εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Ζ δηάηαμε ηεο 

παξαγξάθνπ 4 πξνβιέπεη ηα ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζε πεξίπησζε 

παξάηαζεο ηνπ αλσηέξσ ρξφλνπ θαη εηδηθφηεξα νξίδεη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο παξάηαζεο ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο θαηαξρήλ επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 124 

θπξψζεηο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ε παξάηαζε νθείιεηαη ζε ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ή 

άιινπο ηδηαηηέξσο ζνβαξνχο ιφγνπο πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ 

εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ. Ζ παξάγξαθνο 5 πξνβιέπεη ηελ θήξπμε 

ηνπ πξνκεζεπηή εθπηψηνπ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 125, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιεζεί εγθαίξσο θαη πξηλ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 

παξάδνζεο αίηεκα παξάηαζεο εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ. Οη 

δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 6 θαη 7 πξνβιέπνπλ ηελ γεληθή ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή 

πεξί έγθαηξεο ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηνλ αθξηβή ρξφλν θαη ηφπν παξάδνζεο ηνπ πιηθνχ. 

Ζ παξάγξαθνο 8 αλαθέξεηαη ζηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ππεξεζηψλ, ήηνη ζην ζπλνιηθφ 

ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν εθηειείηαη ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, φπσο νξίδεηαη ζε απηή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηπρφλ ηκεκαηηθψλ/ ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ γηα ηα επηκέξνπο 

ζηάδηα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαη/ή ππνβνιήο ησλ παξαδνηέσλ. Ζ δηάηαμε ηεο 



παξαγξάθνπ 9 πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο κέρξη ην 

50% απηήο κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Πξνβιέπεηαη ηέινο φηη ν 

αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο  κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 125, 

εάλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα 

παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ε παξαηαζείζα, θαηά ηα αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα 

παξαζρεζνχλ νη ππεξεζίεο ή/θαη λα ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα παξαδνηέα 

ηεο ζχκβαζεο. 

Άξζξν 107 

Δθρψξεζε δηθαησκάησλ θαη αλαδνρή ππνρξεψζεσλ 

   Με ηελ παξάγξαθν 1 απαγνξεχεηαη θαηαξρήλ ε εθρψξεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ε 

αλαδνρή ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε. Ωζηφζν, ζηελ παξάγξαθν 

2 θαζνξίδεηαη φηη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, επηηξέπεηαη ε εθρψξεζε δηθαησκάησλ απφ 

ηε ζχκβαζε ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα, κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο ή ηελ 

έθδνζε ηξαπεδηθήο εγγπεηηθήο επηζηνιήο γηα ηε ιήςε πξνθαηαβνιήο. Δπηπιένλ 

θαζνξίδεηαη φηη πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα εθρψξεζεο απαηηήζεσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

ζε πξνκεζεπηέο ή ππεξγνιάβνπο ηνπ, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ε αλαζέηνπζα αξρή δηθαηνχηαη λα αληηηάζζεη θαηά ηνπ εθδνρέα 

ππεξγνιάβνπ, φιεο ηηο ελζηάζεηο πνπ ηπρφλ ππάξρνπλ θαηά ηνπ εθρσξεηή-νηθνλνκηθνχ 

θνξέα, αθφκε θαη κεηά ηελ αλαγγειία ηεο εθρψξεζεο. Σέινο, ζηελ παξάγξαθν 3 

αλαθέξεηαη φηη επηηξέπεηαη ν ζπκςεθηζκφο απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ κεηαμχ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, αλαδφρνπ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, νξγαληζκψλ θαη 

λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ απνξξένπλ εθαηέξσζελ απφ ηελ ίδηα ζχκβαζε πξνκήζεηαο ή 

απφ ζπλδεδεκέλεο κε απηή ζπκβάζεηο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β’ 

Δγγπήζεηο – Πιεξσκέο - Πξνθαηαβνιέο 

Άξζξν 108 

Δγγπήζεηο θαηά ην ζηάδην αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

   Σν παξφλ άξζξν ξπζκίδεη ην ζχλνιν ησλ εγγπήζεσλ πνπ παξέρνληαη θαηά ην 

ζηάδην αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο κηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ. Οη παξάγξαθνη 

1 έσο 8 ξπζκίδνπλ ηηο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο θαη εηδηθφηεξα ην 

χςνο, ην ρξφλν θαηάζεζεο, ηηο πξνυπνζέζεηο απνδέζκεπζεο θαη θαηάπησζεο απηψλ, 

θαζψο θαη επηκέξνπο εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηηο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ησλ ζπκθσληψλ-

πιαίζην. ηελ παξάγξαθν 9 νξίδεηαη σο πξναηξεηηθή ε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ ειαηησκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ή δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ 

δπζιεηηνπξγία ησλ αγαζψλ θαηά ηελ πεξίνδν εγγχεζεο ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. ηελ 

παξάγξαθν 10 πξνβιέπεηαη φηη, ζε πεξίπησζε αδηαίξεηεο παξνρήο, παξαδίδνληαη θαη 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο εμαζθάιηζεο ησλ ελδηάκεζσλ πιεξσκψλ. Με ηελ παξάγξαθν 11 

παξέρεηαη ην δηθαίσκα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή λα δεηά πξφζζεηεο εγγπήζεηο πξνο 

εμαζθάιηζε εηδηθψλ φξσλ εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα έγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο νξίδνπλ ξεηά ηα είδε ησλ εγγπήζεσλ απηψλ, θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία 

θαηάζεζεο, απνδέζκεπζεο ή θαηάπησζήο ηνπο. ηελ παξάγξαθν  12 απαξηζκνχληαη νη 

θνξείο νη νπνίνη κπνξνχλ λφκηκα λα πξνβαίλνπλ ζηελ έθδνζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ. 

Καηλνηνκία απνηειεί ε θαη’ εμαίξεζε δπλαηφηεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο λα δέρεηαη θαη 

εηαηξηθέο εγγπεηηθέο επηζηνιέο, εθφζνλ ην έρεη πξνβιέςεη ξεηά ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απνδνρή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ είλαη νη 

εηαηξείεο πνπ ηηο εθδίδνπλ λα δηαζέηνπλ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα, δειαδή ηα νκφινγά ηνπο 



λα θαηαηάζζνληαη ζε επελδπηηθή βαζκίδα δηεζλψλ νίθσλ αμηνιφγεζεο αλαγλσξηζκέλσλ 

απφ ην ειιεληθφ δεκφζην. ηελ παξάγξαθν  13 πξνβιέπεηαη ξεηά ε ππνρξέσζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο λα ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, 

επηθνηλσλψληαο αξκνδίσο κε ηνπο θνξείο πνπ θέξεηαη λα ηηο έρνπλ εθδψζεη. ηελ 

παξάγξαθν 14 θαζνξίδνληαη ηα ειάρηζηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ νη 

εγγπήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Σέινο, ζηελ παξάγξαθν 15 νξίδεηαη φηη ηα ππνδείγκαηα 

εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πεξηιακβάλνληαη ζηα ππνδείγκαηα ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, 

ηα νπνία εθδίδνληαη κε ηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 38. 

Άξζξν 109 

Πιεξσκέο – Πξνθαηαβνιέο 

   Σν άξζξν 109 ζηνρεχεη ζηελ απνζαθήληζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ πιεξσκή ηνπ 

αλαδφρνπ δεηεκάησλ θαη ηελ επίηεπμε νκνηφκνξθεο ξχζκηζεο απηψλ. Ζ δηάηαμε ηεο 

παξαγξάθνπ 1 νξίδεη φηη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ν ηξφπνο πιεξσκήο ηνπ 

αλαδφρνπ θαη φιεο νη ζπλαθείο ιεπηνκέξεηεο. Ζ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 νξίδεη ηνπο 

δπλαηνχο ηξφπνπο πιεξσκήο ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ή ηεο ππεξεζίαο ζηνλ αλάδνρν, ελψ ε 

παξάγξαθνο 3 εληάζζεη ηελ πεξίπησζε πιεξσκήο ηκεκαηηθψλ παξαδφζεσλ ζην 

αλσηέξσ πιαίζην. ηελ παξάγξαθν 4 παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα πξνζεζκηαθφ 

δηαθαλνληζκφ ηνπ ηηκήκαηνο θαη ηκεκαηηθέο πιεξσκέο ρσξίο παξαιαβή πιηθψλ ή 

ππεξεζηψλ αλάινγεο αμίαο. Οη παξάγξαθνη 5 θαη 6 θαζνξίδνπλ ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά αλαιφγσο ηνπ είδνπο ηεο ζχκβαζεο. Σέινο ζηηο παξαγξάθνπο 7 θαη 8 

ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο έληνθεο πξνθαηαβνιήο. 

Άξζξν 110 

Πιεξσκέο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ αιινδαπήο 

   Σν άξζξν 110 αλαθέξεηαη ζηηο πιεξσκέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε αλαδφρνπο απφ 

ην εμσηεξηθφ. ηελ παξάγξαθν 1 νξίδεηαη φηη θαηά θαλφλα ε πιεξσκή ηνπ δηθαηνχρνπ ζα 

γίλεηαη κε έκβαζκα θαη ε παξάγξαθνο 2 αλαθέξεηαη ζηελ πιεξσκή κε έκβαζκα κέζσ 

εηδηθνχ ηκήκαηνο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. ηελ παξάγξαθν 3 πξνβιέπεηαη θαη' εμαί-

ξεζε ε δπλαηφηεηα πιεξσκήο ηνπ ηηκήκαηνο κε άλνηγκα ππέξ ηνπ δηθαηνχρνπ πίζησζεο 

ελψ ζηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5 ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξναλαθεξζείζα 

πεξίπησζε. Σέινο ε παξάγξαθνο 7 πεξηιακβάλεη εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ζέκαηα 

πιεξσκήο γηα ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη κέζσ ππεξεζηψλ εμσηεξηθνχ ησλ ΔΓ.  

Άξζξν 111 

Δίζπξαμε δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ 

   Με ην άξζξν 111 δηαηεξείηαη ε πξφβιεςε ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.3433/2006 γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ή κε 

εθαξκνγήο φξσλ ηεο ζχκβαζεο, κε ηελ παξαθξάηεζε απφ ην Γεκφζην απφ ην πνζφ ηεο 

ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ θαη γηα νπνηαδήπνηε αηηία θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ επαξθνχλ, 

ηελ αλαγθαζηηθή είζπξαμε κε βάζε ηνλ θψδηθα πεξί εηζπξάμεσο δεκνζίσλ εζφδσλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ’ 

ΘΔΜΑΣΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

Άξζξν 112 

Κξαηηθή Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο 

   Σν άξζξν 112 αλαθέξεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο Κξαηηθήο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο (ΚΓΠ) 

πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ζηξαηησηηθνχ 

εμνπιηζκνχ. ηελ παξάγξαθν 1 νξίδεηαη φηη νη δηαδηθαζίεο ΚΓΠ δηέπνληαη απφ ηα εθάζηνηε 



ηζρχνληα πξφηππα AQAP (Allied Quality Assurance Procedures) θαη ISO (International 

Standardisation Organisation) ελψ ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 πεξηιακβάλνληαη δηαηάμεηο 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ΚΓΠ. ηελ παξάγξαθν 4 νξίδεηαη φηη ε ΚΓΠ εθαξκφδεηαη ζε 

φιεο ηηο θάζεηο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη παξάιιεια 

πξνβιέπεηαη ν ηξφπνο πινπνίεζεο απηήο αλάινγα κε ηα ηζρχνληα ζηε ρψξα ηνπ αλαδφρνπ 

ηεο ζχκβαζεο.  

Άξζξν 113 

Πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο ζην εμσηεξηθφ 

   Σν άξζξν 113 εγγπάηαη ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ησλ πιηθψλ, πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο 

θχζεσο, θαηά ηελ εηζαγσγή απηψλ απφ ην εμσηεξηθφ, πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί ε 

πιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ. Ζ παξάγξαθνο 1 νξίδεη φηη ν πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο 

έιεγρνο ησλ πιηθψλ απφ ην εμσηεξηθφ θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Πεξαηηέξσ, 

ε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα αλάζεζεο δηελέξγεηαο πνηνηηθνχ 

θαη πνζνηηθνχ ειέγρνπ ησλ πιηθψλ ζε δηεζλέο γξαθείν ειέγρνπ, ε παξάγξαθνο 3 ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα πξνο ην ελ ιφγσ γξαθείν θαη ε παξάγξαθνο 4 

αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ κε 

ππαηηηφηεηα ηνπ πξναλαθεξζέληνο γξαθείνπ. ηελ παξάγξαθν 5 νξίδεηαη φηη ε αμία ησλ 

δεηγκάησλ θαη αληηδεηγκάησλ ηνπ πιηθνχ θαζψο θαη ησλ εξγαζηεξηαθψλ – εξγνζηαζηαθψλ 

ειέγρσλ, φπνπ ηνχην απαηηείηαη, θαηά ηνλ έιεγρν ζην εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ, βαξχλεη ηνλ 

αλάδνρν. Ζ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 6 νξίδεη ηα ζρεηηθά κε ηε κε ελαξκφληζε ηνπ πιηθνχ 

κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, ελψ ζηελ παξάγξαθν 7 πξνβιέπεηαη θαη ε δπλαηφηεηα 

δηελέξγεηαο πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζην εμσηεξηθφ απφ εηδηθή επηηξνπή. 

Άξζξν 114 

Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

   Σν άξζξν 114 πξνζδηνξίδεη εμαληιεηηθά ηα ζρεηηθά κε ηα δείγκαηα ησλ πιηθψλ 

δεηήκαηα, κε γλψκνλα ηε ζέζπηζε κίαο εληαίαο θαη νκνηφκνξθεο δηαρείξηζεο απηψλ, ζην 

ζχλνιν ησλ πεξηπηψζεσλ. Ζ παξάγξαθνο 1 πεξηιακβάλεη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη 

πεξηγξαθή ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ δεηγκάησλ θαηά ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο 

ζπκβάζεσλ γηα ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ. Ζ παξάγξαθνο 2 πξνβιέπεη ηνπο ηξφπνπο 

θαζνξηζκνχ ηεο πνζφηεηαο ή ηνπ κεγέζνπο ησλ δεηγκάησλ ελψ ε παξάγξαθνο 3 

αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζεζε ησλ δεηγκάησλ. Ζ παξάγξαθνο 4 νξίδεη ξεηψο ηελ απνδνρή 

δεηγκάησλ απνθιεηζηηθψο θαη κφλν εθφζνλ πθίζηαηαη ζρεηηθή πξφβιεςε ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο. Ζ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 5 πξνβιέπεη ηα ζρεηηθά κε ηελ επηζεκνπνίεζε ησλ 

δεηγκάησλ, ήηνη ηελ έγθξηζε απηψλ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ελψ ζηελ παξάγξαθν 6 

πεξηιακβάλεηαη ηδηαίηεξε πξφβιεςε ζρεηηθά κε ην ρεηξηζκφ δεηγκάησλ πνπ αλήθνπλ ζε 

εππαζή ή επηθίλδπλα πιηθά. Ζ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 7 αλαθέξεηαη ζηελ ελεκέξσζε 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζρεηηθά κε ηα δείγκαηα ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ θαη ζηελ 

παξάγξαθν 8 πεξηιακβάλεηαη ξεηή πξφβιεςε πεξί γλσζηνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ 

δεηγκάησλ ζην αξκφδην φξγαλν φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. 

Ζ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 9 πξνζδηνξίδεη ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο (επηζεκνπνίεζεο) ησλ 

δεηγκάησλ θαη αληηδεηγκάησλ εθ κέξνπο ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ ηερληθή αμηνιφγεζε ησλ 

πξνζθνξψλ νξγάλνπ. Με ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 10 παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

δηάζεζεο δείγκαηνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζηνλ αλάδνρν ελψ ζηελ παξάγξαθν 11 

πξνβιέπνληαη ηα ζρεηηθά κε ηελ επηζηξνθή ησλ δεηγκάησλ γηα ην ζχλνιν ησλ 

πεξηπηψζεσλ. ηελ παξάγξαθν 12 πξνβιέπεηαη ε επηβάξπλζε ησλ πξνκεζεπηψλ κε ηελ 

αμία ησλ δεηγκάησλ θαη αληηδεηγκάησλ. Σέινο ζηηο παξαγξάθνπο 13, 14 θαη 15 γίλεηαη 

αλαθνξά ζηε δηαδηθαζία, ηα φξγαλα θαη ην θφζηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ. 



Άξζξν 115 

Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο 

   Ζ δηαζθάιηζε ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο αλάγεηαη 

ζε νπζηψδεο δήηεκα, κε απνηέιεζκα λα επηρεηξείηαη αλαιπηηθή ξχζκηζε ησλ ζπλαθψλ 

ζεκάησλ ζην άξζξν 115. Δηδηθφηεξα, ε δηάηαμε ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 πξαγκαηεχεηαη 

ηελ έλλνηα ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνο απφθηεζε αληηθεηκέλνπ θαη νξίδεηαη φηη 

ηφζν ν ρξφλνο φζν θαη ην πεξηερφκελν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο πεξηγξάθεηαη ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, φηαλ θξίλεηαη ζθφπηκν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή αλάινγα κε ηε 

θχζε, ηελ πνζφηεηα, ηελ νηθνλνκηθή αμία ή ηε ζπνπδαηφηεηα, ηελ θξηζηκφηεηα θαη ηε ρξήζε 

ησλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ. ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 νξίδεηαη φηη ε εθάζηνηε αξκφδηα 

ππεξεζία θάζε θιάδνπ ησλ ΔΓ πξνβαίλεη ζην απαηηνχκελν έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ 

αλαδφρνπ ζηα πξνβιεπφκελα ζηελ ζχκβαζε γηα ηελ εγγπεκέλε ιεηηνπξγία. ε πεξίπησζε 

κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, ε παξαπάλσ 

ππεξεζία εηζεγείηαη ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ, ελψ δχλαηαη λα πξνηείλεη θαη ηελ νιηθή ή 

κεξηθή θαηάπησζε ηεο εγγπήζεσο θαιήο ιεηηνπξγίαο. Ζ απφθαζε γηα ηελ έθπησζε ηνπ 

αλαδφρνπ ή ηελ νιηθή ή κεξηθή θαηάπησζε ηεο εγγπήζεσο θαιήο ιεηηνπξγίαο ιακβάλεηαη 

απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ’ 

Μεηαθνξά 

Άξζξν 116 

Αλαθνίλσζε θφξησζεο 

   Σν άξζξν 116 δηαηππψλεη ηηο ππνρξεσηηθέο ελέξγεηεο ηνπ αλαδφρνπ πνπ έπνληαη 

ηεο θφξησζεο ησλ πιηθψλ, κε ζθνπφ ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη 

ηε ζρεηηθή πξνεηνηκαζία απηήο, θαζψο θαη ηηο ζπλέπεηεο ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ ζε 

πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ θαηά ηα αλσηέξσ ππνρξεψζεψλ ηνπ. Δπηπιένλ νξίδεηαη φηη ζε 

πεξηπηψζεηο πξνκήζεηαο θξίζηκσλ πιηθψλ είλαη δπλαηφλ λα επηηξαπεί ε αεξνπνξηθή 

κεηαθνξά ηνπο, κε ηελ αλάινγε ηήξεζε ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζην άξζξν απηφ. 

 Άξζξν 117 

Ναχισζε – Αζθάιηζε 

   Με ην άξζξν 117 ξπζκίδνληαη νη  ππνρξεψζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηνπ 

αλαδφρνπ γηα  ζέκαηα  πνπ άπηνληαη ησλ πξνκεζεηψλ εθείλσλ φπνπ απαηηείηαη λαχισζε 

θαη αζθάιηζε κεηαθνξηθνχ κέζνπ ζχκθσλα κε ηνπο Γηεζλείο Δκπνξηθνχο Όξνπο 

INCOTERMS ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ. 

Άξζξν 118 

Δθηεισληζκφο εηδψλ πξνέιεπζεο εμσηεξηθνχ 

   Με ην άξζξν 118 δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ.3433/2006 

πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ εθηεισληζκφ ησλ εηδψλ πξνέιεπζεο εμσηεξηθνχ. Με ηηο δηαηάμεηο 

ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3 ξπζκίδνληαη ε αξκνδηφηεηα θαη ε δηαδηθαζία εθηεισληζκνχ ελψ 

ε παξάγξαθνο 4 αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο πξψησλ πιψλ θαη 

εκηθαηεξγαζκέλσλ πξντφλησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα θαηαζθεπή ζηξαηησηηθνχ 

εμνπιηζκνχ κε αλαζηνιή δαζκψλ θαη θφξσλ.  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ’ 

Παξαδφζεηο - Παξαιαβέο 

Άξζξν 119 

Υξφλνο παξαιαβήο πιηθψλ 



   Σν άξζξν 119 πξνζδηνξίδεη ηα ζπλαθή κε ηελ εκπξφζεζκε παξαιαβή ησλ πιηθψλ 

δεηήκαηα , επηηξέπνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ άκεζε ρξήζε απηψλ κε ηαπηφρξνλε 

πξνζπάζεηα γηα πεξηνξηζκφ αλεπηζχκεησλ ρξνληθψλ θαζπζηεξήζεσλ. πγθεθξηκέλα, ζηηο 

δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 νξίδεηαη ζαθψο ην ρξνληθφ πιαίζην παξαιαβήο ησλ 

πιηθψλ θαη έθδνζεο ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ θαη ξπζκίδνληαη ηα ζρεηηθά κε ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξαιαβήο.  

Άξζξν 120 

Παξαιαβή πιηθψλ 

   θνπφο ηνπ άξζξνπ 120 είλαη ε πξφβιεςε θαη πεξηγξαθή κίαο νινθιεξσκέλεο 

δηαδηθαζίαο παξαιαβήο πιηθψλ, ηεο νπνίαο νπζηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ε 

δηελέξγεηα πνιιαπιψλ ειέγρσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ απνθιίζεσλ απφ ηνπο 

ζπκβαηηθνχο φξνπο. Δηδηθφηεξα, ε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 πξνζδηνξίδεη ηηο αξκφδηεο 

επηηξνπέο πνπ δηελεξγνχλ ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο 

θαη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπο ηξφπνπο δηελέξγεηαο πνηνηηθνχ θαη πνζνηηθνχ ειέγρνπ θαηά 

ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ. Ζ παξάγξαθνο 3 πξνβιέπεη ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ε 

παξαθνινχζεζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ πιηθψλ ή θξαηηθή δηαζθάιηζε πνηφηεηαο. Ζ 

παξάγξαθνο 4 πξνβιέπεη ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο θαηφπηλ 

πεξάησζεο ησλ ειέγρσλ ηνπ παξαδνηένπ. ηελ παξάγξαθν 5 ξπζκίδεηαη ε πεξίπησζε 

απνθιίζεσλ ηνπ πιηθνχ απφ ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο θαη ε δπλαηφηεηα παξαιαβήο απηνχ 

κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, εθφζνλ θξηζεί φηη νη παξεθθιίζεηο δελ 

επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ πιηθνχ γηα ρξήζε θαη γηα θάιπςε ησλ νηθείσλ 

αλαγθψλ. ηηο παξαγξάθνπο 6 θαη 8 θαζνξίδεηαη ε αξκνδηφηεηα ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

επηηξνπήο παξαιαβήο θαη νη δηαδηθαζηηθέο θαη νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

επαλεμέηαζε ηνπ πιηθνχ, ελψ ζηελ παξάγξαθν 7 πξνβιέπεηαη ε ππνρξεσηηθή 

θνηλνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ ησλ επηηξνπψλ παξαιαβήο θαη ζηνπο 

αλαδφρνπο. Ζ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 9 θαηνρπξψλεη ηελ αμίσζε ηνπ αλαδφρνπ γηα θαη’ 

έθεζε εμέηαζε ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ ελψ ζηελ παξάγξαθν 10 νξίδεηαη φηη ζηελ 

πεξίπησζε δηαθνξάο πνπ παξαπέκθζεθε ζηε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή, ν αλάδνρνο δελ 

δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ην Γεκφζην απνδεκίσζε γηα δεκία πνπ ππέζηε θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε κέρξη ηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο απφθαζεο. Σέινο ζηελ 

παξάγξαθν 11 νξίδεηαη φηη ηα πιηθά δελ κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζε επηρεηξεζηαθή 

εθκεηάιιεπζε παξά κφλν κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.  

Άξζξν 121 

Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

   Σν άξζξν 121 πξνβιέπεη ηα ζπλαθή κε ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ, κε ζθνπφ ηε ζέζπηζε κίαο ζαθνχο δηαδηθαζίαο. 

Δηδηθφηεξα, νη παξάγξαθνη 1 θαη 2 αλαθέξνληαη ζηελ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ απφ επηηξνπή παξαιαβήο θαη ζηε δηελέξγεηα ηνπ 

απαηηνχκελνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε ειέγρνπ, παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ, 

αλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην, νπφηε θαη θαιείηαη λα παξαζηεί. Ζ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 

3 αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο 

ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

Πξνβιέπεηαη ηφηε ε ζχληαμε πξσηνθφιινπ πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο 

παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδφηεζε ηνπ 

ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ζρεηηθά κε ην αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ 

θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ. ηελ παξάγξαθν 4 

νξίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί αξκνδίσο φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο 



κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο γηα ηηο νπνίεο παξέρνληαη, ε αλαζέηνπζα αξρή κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζηνλ αλάδνρν, κπνξεί λα 

εγθξίλεη ηελ παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ, κε 

έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. ηε 

ζπλέρεηα, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή. ηελ 

παξάγξαθν 5 νξίδεηαη φηη ζε αληίζεηε πεξίπησζε, εθφζνλ θξηζεί αξκνδίσο φηη νη 

παξεθθιίζεηο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ επεξεάδνπλ ηελ 

θαηαιιειφηεηά ηνπο θαη ζπλεπψο δελ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο 

αλάγθεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο νη παξερφκελεο ππεξεζίεο 

ή/θαη παξαδνηέα κπνξεί λα απνξξηθζνχλ. Σέινο, ζηελ παξάγξαθν 6 νξίδεηαη φηη νη 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ 

νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ 

ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

Άξζξν 122 

 Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε 

   Σν άξζξν 122 θαηνρπξψλεη αθελφο ηελ ππνρξέσζε απφξξηςεο κε απνδεθηψλ 

ζπκβαηηθψλ πιηθψλ θαη αθεηέξνπ ηε δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο απηψλ. Ζ ελ ιφγσ 

πξφβιεςε ζηνρεχεη ζηελ απνηξνπή θάζε δπλεηηθνχ θσιχκαηνο ζρεηηθά κε ηελ παξαιαβή 

ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ελ γέλεη. Ζ δηάηαμε ηεο 

παξαγξάθνπ 1 πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο ηεο νξηζηηθψο απνξξηθζείζαο 

ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, θαζψο θαη ηα ζπλαθή κε απηήλ. Οη παξάγξαθνη 2 θαη 

3 πξνβιέπνπλ ηελ επηζηξνθή ησλ απνξξηθζέλησλ πιηθψλ ζηνλ πξνκεζεπηή, ηε 

δηαδηθαζία θαη ηνπο φξνπο απηήο. 

Άξζξν 123 

Απφξξηςε– Αληηθαηάζηαζε ππεξεζηψλ 

   Σν άξζξν 123 πξνβιέπεη ηα ζρεηηθά κε ηελ νξηζηηθή απφξξηςε νιφθιεξνπ ή κέξνπο 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή /θαη παξαδνηέσλ, πξνζδηνξίδνληαο ζαθψο ηηο ζρεηηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπ παξφρνπ ησλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο θπξψζεηο πνπ 

δχλαληαη λα επηβιεζνχλ ζε βάξνο ηνπ θαη απνξξένπλ απφ ηε κε ηήξεζε ησλ αλσηέξσ 

ππνρξεψζεσλ. Δηδηθφηεξα, ε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 εηζάγεη ηε δπλαηφηεηα 

αληηθαηάζηαζεο ησλ παξαδνηέσλ, ε νπνία εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, ζε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο. ηελ αλσηέξσ απφθαζε νξίδεηαη ηαθηή 

πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο πξέπεη λα γίλεη ε αληηθαηάζηαζε. Ζ παξάγξαθνο 2 

αλαθέξεηαη ζηελ θήξπμε εθπηψηνπ ηνπ αλαδφρνπ πνπ δελ αληηθαηέζηεζε ηηο ππεξεζίεο 

ή/θαη ηα παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη 

εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ’ 

Κπξψζεηο 

Άξζξν 124 

Κπξψζεηο γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε πιηθψλ ή παξνρή ππεξεζηψλ  

   Σν άξζξν 124 εκπεξηέρεη δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηηο θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη γηα 

εθπξφζεζκε παξάδνζε πξνκήζεηαο ή παξνρή ππεξεζίαο, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ 

αλαγθαία δηαζθάιηζε ηήξεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ρξνληθψλ νξίσλ θαη ηελ πεξηζηνιή 

θαηλνκέλσλ αληηζπκβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζρεηηθά κε απηήλ. Οη παξάγξαθνη 1, 2 θαη 3 

πξνβιέπνπλ ηελ επηβνιή θαη ξπζκίδνπλ ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ πξνζηίκνπ (πνηληθψλ 

ξεηξψλ) ζηηο πεξηπηψζεηο εθπξφζεζκεο παξάδνζεο πιηθνχ, ελψ νη παξάγξαθνη 4 θαη 5 



πξνβιέπνπλ ηελ επηβνιή θαη ξπζκίδνπλ ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ πξνζηίκνπ (πνηληθψλ 

ξεηξψλ) ζηηο πεξηπηψζεηο θαζπζηέξεζεο παξνρήο ππεξεζίαο απφ ππαηηηφηεηα ηνπ 

αλαδφρνπ. ηελ παξάγξαθν 6 νξίδεηαη φηη ν αλάδνρνο επηβαξχλεηαη επηπξνζζέησο κε 

ηφθν επί ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε πξνκήζεηαο ή παξνρή 

ππεξεζίαο. Ζ είζπξαμε ησλ πξναλαθεξζεηζψλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ γίλεηαη ζχκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 7, ελψ ζηελ παξάγξαθν 8 νξίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε έλσζεο 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε ηεο 

έλσζεο. ηελ παξάγξαθν 9 νξίδεηαη φηη ε επηβνιή πξνζηίκνπ δελ ζηεξεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην. 

   Δπηπξφζζεηα κε ην άξζξν 124 ζεζπίδνληαη δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ δπλαηφηεηα ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο γηα αληηθαηάζηαζε ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο ησλ θπξψζεσλ κε ηζφπνζεο 

αμίαο πξνκήζεηα πιηθψλ ή παξνρή ππεξεζηψλ. Ζ ππφζρεζε εθ κέξνπο ηνπ νθεηιέηε άιιεο 

παξνρήο (αληί ρξεκαηηθνχ πνζνχ) γηα ηελ πεξίπησζε κε εθπιήξσζεο ή κε πξνζήθνπζαο 

εθπιήξσζεο ηεο θχξηαο ελνρήο, ζπληζηά ελλνηνινγηθφ ζηνηρείν ησλ θπξψζεσλ (πνηληθψλ 

ξεηξψλ) ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 404 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα (ΑΚ), πνπ 

εθαξκφδεηαη αλαινγηθά θαη ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο. Δμάιινπ ε ζπλνκνιφγεζε πνηληθήο 

ξήηξαο ζε είδνο ζηα πιαίζηα ηεο ζπκβαηηθήο ειεπζεξίαο ηνπ άξζξνπ 361 ΑΚ εθηηκάηαη φηη 

εμππεξεηεί ζην βέιηηζην βαζκφ ηα ζπκθέξνληα ησλ ζπκβαιινκέλσλ πνπ απνξξένπλ απφ 

ηελ θαηάξηηζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Δπηηξέπνληαο ηε ζπκβαηηθή θαηαλνκή ηνπ 

θηλδχλνπ, ε πνηληθή ξήηξα ζε είδνο κεηψλεη ηελ αβεβαηφηεηα, θαζψο ηα κέξε κπνξνχλ λα 

πξνγξακκαηίζνπλ θαιχηεξα ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηδηαίηεξα ηηο 

επελδχζεηο ηνπο, νη νπνίεο εμαξηψληαη απφ ηελ πξνθείκελε ζπκβαηηθή ζρέζε, γλσξίδνληαο 

εθ ησλ πξνηέξσλ κε αθξίβεηα ην αληάιιαγκα ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ 

ηνπο ππνρξεψζεσλ. Με δεδνκέλν φηη ε πνηληθή ξήηξα είλαη ζηελ πξάμε επηκέξνπο 

ζχκβαζε εληζρπηηθή ηεο θχξηαο ελνρήο, απνζθνπεί δε θπξίσο ζηελ ελίζρπζε ηεο ζέζεο 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, είηε αζθψληαο πίεζε ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν αλάδνρν λα 

εθπιεξψζεη ηελ θχξηα νθεηιή ηνπ, είηε αμηψλνληαο ηελ θαηάπησζε ηεο ξήηξαο ζε 

πεξίπησζε αλψκαιεο εμέιημεο ηεο ελνρήο θαη αλεμαξηήησο επέιεπζεο δεκίαο, 

αληηκεησπίδεηαη ε ζπρλά αλαπνηειεζκαηηθή γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή αλαδηαπξαγκάηεπζε 

ηεο ζχκβαζεο θαη ελζαξξχλεηαη ε επέλδπζε ηνπ δαλεηζηή (Γεκνζίνπ), πνπ κπνξεί πιένλ 

λα βαζίδεηαη ζηε ζπκβαηηθή ζρέζε ρσξίο λα θνβάηαη φηη δελ ζα απνδεκησζεί πιήξσο γηα 

ηελ επέλδπζή ηνπ ζε πεξίπησζε κε (πξνζήθνπζαο) εθπιήξσζεο ηεο θχξηαο νθεηιήο. 

Σαπηφρξνλα κε απηφλ ηνλ ηξφπν εληζρχνληαη νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 

αδπλαηνχλ θαηά θαλφλα λα πξνζθέξνπλ ρακειφηεξε ηηκή ζε ζρέζε κε ηηο εηαηξείεο πνπ 

δηαζέηνπλ κεγάιε αγνξαζηηθή δχλακε. Πξνζθέξνληαο φκσο πνηληθέο ξήηξεο ζε είδνο, σο 

αζθάιηζε, δεκηνπξγνχλ ερέγγπα αμηνπηζηίαο θαη δπλαηφηεηαο εθπιήξσζεο ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηνπο δεζκεχζεσλ. 

   Πξνο απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ λα λνεζεί ε πνηληθή ξήηξα ζε είδνο σο «έκκεζε» 

απεπζείαο αλάζεζε ζχκβαζεο, θαηαζηξαηεγψληαο ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ πξνάγεη ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, 

πξνβιέπεηαη ξεηά ζην παξφλ άξζξν ε άξξεθηε ζχλδεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πνηληθήο 

ξήηξαο κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο θαη ε αλάινγε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ απηήο 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ε ελ ιφγσ παξνρή ζε είδνο δελ 

απνιχεη ην ραξαθηήξα ηεο σο πνηληθήο ξήηξαο, ε δε δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο θαη ην 

εχξνο απηήο σο νιηθήο ή κεξηθήο, θαζνξίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζπλαξηήζεη ηνπ 

πνζνχ ηεο επηβιεζείζαο πνηληθήο ξήηξαο, ην νπνίν δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα θαηψηαηα 

φξηα εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2009/81, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 45 ηνπ 

παξφληνο θαη εθφζνλ ζπλεθηηκεζνχλ ην ηζνδχλακν ηεο αμίαο ηεο παξνρήο ζε είδνο 



ζπλδεφκελνπ άκεζα κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, νη αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο θαη φινη νη 

απαηηνχκελνη φξνη εθπιήξσζεο ηεο ππνρξέσζεο ηνπ αλαδφρνπ. Ο ζαθήο θαζνξηζκφο 

ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο ηεο απφθαζεο αληηθαηάζηαζεο ζπκβάιιεη 

ζηε δηαζθάιηζε ησλ αξρψλ ηεο θαλεξήο δξάζεο ηεο δηνίθεζεο, ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη ηεο αλάπηπμεο ζπλζεθψλ πγηνχο αληαγσληζκνχ, κε γλψκνλα ηελ 

νηθνλνκία ηεο αγνξάο θαη ηελ πξνάζπηζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

   Δπηπξφζζεηα, ζηελ παξάγξαθν 10 πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο γηα αληηθαηάζηαζε ηνπ επηβαιιφκελνπ ρξεκαηηθνχ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο 

πξνθαηαβνιήο κε ηζφπνζεο αμίαο πιηθά/ππεξεζίεο θαη παξάιιεια νξίδνληαη νη 

πξνυπνζέζεηο/ δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο πξφβιεςεο απηήο. Σέινο, κε ηελ παξάγξαθν 

11, ε δπλαηφηεηα ηεο αληαιιαγήο παξέρεηαη ππφ πξνυπνζέζεηο θαη γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ 

έρνπλ ζπλαθζεί κε πξνεγνχκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην. 

Άξζξν 125 

Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ – Κπξψζεηο 

   Ζ θήξπμε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο έθπησηνπ ζπληζηά ην πεξηερφκελν ηνπ άξζξνπ 

125 κε ηηο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο λα ζηνρεχνπλ ζηελ μεθάζαξε απνηχπσζε ησλ 

πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ έθπησζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα Δηδηθφηεξα ε πξνηεηλφκελε 

δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 πξνβιέπεη ηελ ππνρξεσηηθή θήξπμε ηνπ αλαδφρνπ σο 

έθπησηνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο αξκφδηαο 

ΚΓΔΠ/ΠΓΔΠ, ήηνη, α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 89, β) ζε 

πεξίπησζε ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ, εθφζνλ δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα 

ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ 

ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λφκνπ , γ) ζηελ πεξίπησζε ζχκβαζεο ππεξεζηψλ: αα) αλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο 

ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη 

ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ββ) αλ ππεξέβε ππαίηηα ηελ 

ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηπρφλ 

παξαηάζεσλ. Ζ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 νξίδεη ηε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ 

αλαδφρνπ απφ ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ θαηά ηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1. 

ηελ παξάγξαθν 3 πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ πεξηπηψζεσλ θαηά ηηο νπνίεο ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο ελψ ζηελ παξάγξαθν 4 πξνβιέπνληαη νη 

θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζσξεπηηθά ζηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα. ηελ παξάγξαθν 

5 νξίδεηαη φηη κε παξάζηαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ αξκφδηνπ 

γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ δελ απνηειεί ιφγν αλαζηνιήο ηεο εμέηαζεο ηνπ ζέκαηνο ηεο 

έθπησζεο θαη ηεο επ' απηνχ γλσκνδφηεζεο. Ζ παξάγξαθνο 6 εμεηδηθεχεη ηελ επηβνιή ησλ 

θπξψζεσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε απφθηεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο ζε βάξνο 

ηνπ έθπησηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γίλεηαη κε ηξνπνπνίεζε φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

ηεο θαηαθχξσζεο, ηεο αλάζεζεο ή ηεο ζχκβαζεο. Σέινο ζηελ παξάγξαθν 7 νξίδεηαη φηη νη 

παξαπάλσ θπξψζεηο είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηελ αμίσζε ηεο ελδηαθεξφκελεο γηα ηε 

ζχκβαζε ππεξεζίαο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ γηα ζεηηθή δεκία πνπ πξνήιζε απφ ηελ 

άξλεζε ή αδπλακία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λα πξαγκαηνπνηήζεη έγθαηξα ηε ζχκβαζε πνπ 

ηνπ θαηαθπξψζεθε. 

Άξζξν 126 

Δμαηξέζεηο επηβνιήο θπξψζεσλ - Αλσηέξα βία 

   ηελ παξάγξαθν 1 νξίδεηαη φηη δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζηνλ αλάδνρν εθφζνλ 

δηαπηζησζεί ππαηηηφηεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή αλσηέξα βία σο ιφγνπο εμαίξεζεο 



επηβνιήο θπξψζεσλ ζηνλ αλάδνρν. ηελ παξάγξαθν 2 νξίδεηαη ε δηαδηθαζία επίθιεζεο 

αλσηέξαο βίαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλαδφρνπ. ηελ παξάγξαθν 3 νξίδεηαη φηη ε αλσηέξα 

βία ζπληζηά θάζε ηπραίν γεγνλφο πνπ δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί θαη λα απνηξαπεί νχηε κε 

κέηξα άθξαο επηκέιεηαο θαη ζχλεζεο θαη παξάιιεια αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά, γεγνλφηα πνπ 

ζπληζηνχλ πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε’ 

Δπίιπζε δηαθνξψλ 

Άξζξν 127 

Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 

   Με ην άξζξν 127 εηζάγνληαη πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηηο δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο πνπ 

κπνξνχλ λα αζθεζνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ. Παξέρεηαη έηζη ην 

δηθαίσκα ζηνλ αλάδνρν λα ππνβάιεη πξνζθπγή θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε 

βάξνο ηνπ θπξψζεηο γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο, ελψπηνλ ηνπ θνξέα 

παξαθνινχζεζεο ηεο ζχκβαζεο, εληφο θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Δπί ηεο 

πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

χζηεξα απφ εμέηαζή ηεο απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Πξνζθπγψλ θαη ε απφθαζε δελ 

επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 

Άξζξν 128 

Γηαηηεηηθή επίιπζε ζπκβαηηθψλ δηαθνξψλ 

   Δηζάγεηαη ε δπλαηφηεηα πξνζθπγήο ζε δηαηηεζία σο κνξθή εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο 

δηαθνξψλ, πνπ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, πξνζθέξνληαο αμηφπηζηεο θαη ηαρείεο 

κεζφδνπο επίιπζεο δηαθνξψλ, απνδεζκεχνληαο ηαπηφρξνλα πνιχηηκνπο πφξνπο θαη 

ρξφλν πξνο φθεινο ηφζν ηεο πνιηηεηαθήο δηθαηνζχλεο φζν θαη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη 

ησλ εκπιεθφκελσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Σνλίδεηαη, σζηφζν, φηη ε δπλαηφηεηα δηαηηεηηθήο 

επίιπζεο αθνξά δηαθνξέο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην ζηάδην πνπ έπεηαη ηεο αλάζεζεο ηεο 

ζχκβαζεο, θαζψο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη αληηζπκβαιιφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο 

εκπηζηεχνληαη ην ζεζκφ ηεο δηαηηεζίαο θαη επηζπκνχλ ηελ πξνζθπγή ηνπο ζε απηήλ σο 

ηξφπν επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ ηνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχλαςε θαη εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο κε ην Διιεληθφ Γεκφζην (ΤΠΔΘΑ). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε δηαηηεηηθή επίιπζε 

δηαθνξψλ πξνβιέπεηαη ήδε ξεηά ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

(άξζξν 176 ηνπ λ.4412/2016) γηα ηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ έξγσλ. Με ην παξφλ άξζξν 

πξνβιέπεηαη πιένλ ξεηά ε δπλαηφηεηα επίιπζεο κε δηαηηεζία ησλ δηαθνξψλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ θαη αθνξνχλ ηνλ θξίζηκν θαη 

επαίζζεην ηνκέα ηεο άκπλαο. Ζ ζρεηηθή λνκνζεηηθή ξχζκηζε εθηηκάηαη φηη δχλαηαη λα 

ζπκβάιεη ζηελ απνηξνπή ρξνλνβφξσλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ κε επηηπρή θαη ηαρεία 

επίιπζε δηαθνξψλ κέζσ ηνπ ζχγρξνλνπ θαη πιένλ απνηειεζκαηηθνχ γηα ην ζπκβαηηθφ 

δίθαην ζεζκνχ ηεο δηαηηεζίαο, κε φξνπο φκσο πνπ δηαζθαιίδνπλ ζην κέγηζην βαζκφ θαη ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή (δίθαηε θαη απνηειεζκαηηθή εθπξνζψπεζε Γεκνζίνπ, εθαξκνζηέν 

ειιεληθφ δίθαην). 

   Δηδηθφηεξα θαζνξίδεηαη φηη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί ε αλαζέηνπζα αξρή 

λα ζπκπεξηιάβεη ξήηξα δηαηηεηηθήο επίιπζεο θάζε δηαθνξάο πνπ απνξξέεη απφ ή 

ζρεηίδεηαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε πξνκήζεηαο ή ππεξεζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη δηαθνξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θχξνο, ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε απηήο, ππάγνληαη 

πξνο επίιπζε ζε δηαηηεζία. Πεξαηηέξσ πξνβιέπεηαη φηη ε ππαγσγή κηαο δηαθνξάο ζε 

δηαηηεζία θαη ν νξηζκφο ηνπ δηαηηεηή ή ησλ δηαηηεηψλ γίλεηαη κε γλσκνδφηεζε ηεο 

Οινκέιεηαο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο θαη θνηλή απφθαζε ησλ αξκνδίσλ 



Τπνπξγψλ Δζληθήο Άκπλαο θαη Οηθνλνκίαο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 49 

ηνπ Δηζαγσγηθνχ Νφκνπ ηνπ ηζρχνληνο Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο (π.δ. 503/1985, Α΄ 

182). Καηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 Α ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.3086/2002 

(Α΄ 324) πεξί Οξγαληζκνχ ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, σο ηζρχεη, δηαηηεηήο απφ 

πιεπξάο ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ (ΤΠΔΘΑ) νξίδεηαη κφλν αλψηαηνο δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο 

ή αλψηαηνο ιεηηνπξγφο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, ή θαζεγεηήο Αλψηαηεο 

ρνιήο ή δηθεγφξνο παξ’ Αξείσ Πάγσ. Σν δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην ζπγθξνηείηαη θαηά 

πεξίπησζε (ad hoc) θαη δηθάδεη ζε κνλνκειή ή ηξηκειή ζχλζεζε, θαηφπηλ ζπκθσλίαο ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, ηα νπνία ιακβάλνπλ ππφςε γηα ηελ θξίζε ηνπο ηε θχζε θαη ηελ 

αμία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δηαθνξάο. Σν δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην εδξεχεη θαη ζπλεδξηάδεη ζηελ 

Αζήλα θαη εθαξκφδεη ην ειιεληθφ δίθαην. Γιψζζα ηεο δηαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο νξίδεηαη ε 

ειιεληθή γιψζζα, ε δηαηηεηηθή δε απφθαζε θαη ην θείκελν ηεο ζπκθσλίαο ζην νπνίν απηή 

βαζίδεηαη ζπληάζζνληαη πξσηφηππα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Γηα επηκέξνπο ζέκαηα ζρεηηθά 

κε ηε δηεμαγσγή ηεο δηαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηε δηαηηεηηθή απφθαζε ηζρχνπλ αλαινγηθά 

ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 882 έσο 900 ηνπ ηζρχνληνο Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, 

εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην ξεηά ηα κέξε. Ζ δηαηηεηηθή απφθαζε είλαη δεζκεπηηθή 

γηα ηα κέξε, ηα νπνία ξεηψο αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ηελ εθπιεξψζνπλ 

εθνπζίσο θαη ακειιεηί. 

Άξζξν 129 

Γηθαζηηθή επίιπζε ζπκβαηηθψλ δηαθνξψλ 

   Με ην άξζξν απηφ απνλέκεηαη ξεηά ε αξκνδηφηεηα επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ,  πνπ 

πξνθχπηνπλ θαηά ην ζηάδην πνπ έπεηαη ηεο ππνγξαθήο ησλ ζπκβάζεσλ, ζηα ηαθηηθά 

δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ, κε εθαξκνζηέν δίθαην ην ειιεληθφ. 

ΜΔΡΟ ΟΓΓΟΟ 

Δηδηθέο πεξηπηψζεηο 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α’ 

Αμηνπνίεζε ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ 

Άξζξν 130 

Αμηνπνίεζε κε επηρεηξεζηαθά αλαγθαίνπ ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ 

   Απνζαθελίδεηαη, απινπνηείηαη θαη επηηαρχλεηαη πεξαηηέξσ ε δηαδηθαζία 

αμηνπνίεζεο ηνπ ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη σο εχρξεζηνο θαη κε 

επηρεηξεζηαθά αλαγθαίνο. Δηδηθφηεξα: 

   α. Καζνξίδνληαη παξάγνληεο πνπ ιακβάλνληαη θπξίσο ππφςε γηα ην ραξαθηεξηζκφ 

ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ σο εχρξεζηνπ θαη κε επηρεηξεζηαθά αλαγθαίνπ, φπσο ε 

ηζρχνπζα Γνκή Γπλάκεσλ, ε πνξεία πινπνίεζεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζπκβάζεσλ θαη ε 

δηακνξθνχκελε δεκνζηνλνκηθή ζπγθπξία, νη επηρεηξεζηαθέο δπλαηφηεηεο θαη νη ζηφρνη πνπ 

εμππεξεηεί ν πξνο αμηνπνίεζε ζηξαηησηηθφο εμνπιηζκφο, νη ηθαλφηεηεο ελαιιαθηηθψλ 

θαηερφκελσλ εμνπιηζκψλ λα πινπνηήζνπλ ηνπο ππφςε ζηφρνπο, ε εθηίκεζε ηεο 

δπλαηφηεηαο ζπλέρηζεο δηαηήξεζεο θαη απξφζθνπηεο ηερληθν-εθνδηαζηηθήο ππνζηήξημεο 

ησλ θαηερφκελσλ εμνπιηζκψλ, θαζψο θαη ηα επηρεηξεζηαθά πιενλεθηήκαηα πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ζηξαηησηηθνί εμνπιηζκνί λέαο ηερλνινγίαο, ηα νπνία ππαγνξεχνπλ ηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ ππαξρφλησλ ζηξαηησηηθψλ εμνπιηζκψλ. 

   β. Καζνξίδεηαη ην πεξηερφκελν ηεο πξφηαζεο - εηζήγεζεο ηνπ Αλψηαηνπ 

πκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ Κιάδνπ πξνο ηνλ ΤΔΘΑ γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο αμηνπνίεζεο 

ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ ραξαθηεξηζκέλνπ σο εχρξεζηνπ θαη κε επηρεηξεζηαθά 

αλαγθαίνπ, κε πψιεζε, αληαιιαγή ή ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε. Έηζη, ζηελ πξφηαζε 



ζπκπεξηιακβάλνληαη ν πξνηεηλφκελνο ηξφπνο αμηνπνίεζεο θαη ην ειάρηζηα απνδεθηφ 

αληάιιαγκα γηα ηελ αμηνπνίεζε. 

   γ. Καζνξίδεηαη ζαθψο ην Γεληθφ Δπηηειείν ηνπ Κιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ν πξνο 

αμηνπνίεζε εμνπιηζκφο, σο ν αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ 

εηζεγήζεσλ πξνο ηνλ ΤΔΘΑ, θαζψο θαη ηα επηκέξνπο ζηάδηα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ αμηνπνίεζεο. Ηδηαίηεξα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ελ ιφγσ εμνπιηζκφο κπνξεί 

λα δσξίδεηαη ή λα παξαρσξείηαη θαηά ρξήζε γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο εμσηεξηθήο 

ακπληηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο ζην πιαίζην δηαθξαηηθψλ ζπκβάζεσλ ή ζπκβάζεσλ πνπ 

ζπλάπηνληαη δπλάκεη εηδηθψλ δηαδηθαζηηθψλ θαλφλσλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, απαηηείηαη λα 

πξνεγεζεί ζρεηηθή πξφηαζε ηεο ΓΓΠΔΑΓ πξνο ην αξκφδην Γεληθφ Δπηηειείν. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β’ 

Πξνγξάκκαηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 

Άξζξν 131 

Πξνγξάκκαηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 

   Ρπζκίδεηαη ε πινπνίεζε απφ ηηο ΔΓ πξνγξακκάησλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, ε 

νπνία κπνξεί λα ιάβεη ηε κνξθή είηε ηεο αλάζεζεο ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν 

ελ φισ ή ελ κέξεη δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (ΔΑ), είηε ηεο ζπκκεηνρήο ζε 

δηαθξαηηθά πξνγξάκκαηα κε αληηθείκελν ηελ εξεπλεηηθή θαη αλαπηπμηαθή ζπλεξγαζία 

(ΓΟΠΔΑ). ηελ παξάγξαθν 2 νξίδνληαη ηα είδε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ζηνηρεία ΔΑ, νη νπνίεο δηαθξίλνληαη: α. ζηηο απιέο ζπκβάζεηο ΔΑ, κε αληηθείκελν 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζηελ ΔΑ ρσξίο επηρεηξεζηαθέο εθαξκνγέο θαη 

β. ζηηο κηθηέο ζπκβάζεηο ΔΑ κε επηρεηξεζηαθέο εθαξκνγέο, κε αληηθείκελν αθελφο 

δξαζηεξηφηεηεο ΔΑ ηεο παξ. 3 θαη αθεηέξνπ απνηειέζκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ απφ ην ΤΠΔΘΑ θαη λα ελζσκαησζνχλ ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπ (πξν-παξαγσγή 

ή/θαη παξαγσγή πιηθψλ θαη πξντφλησλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΤΠΔΘΑ, βάζεη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ ζηαδίνπ ηεο έξεπλαο). 

   ηελ παξάγξαθν 3 νξηνζεηείηαη ην αληηθείκελν ησλ ζπκβάζεσλ ΔΑ. Δηδηθφηεξα 

νξίδεηαη φηη, ε ΔΑ κπνξεί λα ζπλίζηαηαη είηε ζηε δηελέξγεηα βαζηθήο ή εθαξκνζκέλεο 

έξεπλαο, είηε αθφκε θαη ζηελ πεηξακαηηθή αλάπηπμε. Ζ ηειεπηαία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

ηελ πινπνίεζε έξγσλ ηερλνινγηθήο επίδεημεο, κε επηρεηξεζηαθέο ή κε εθαξκνγέο, φρη 

φκσο ηελ θαηαζθεπή πξσηνηχπσλ πξν-παξαγσγήο. Οη ζπκβάζεηο ΔΑ ζα πξέπεη λα 

θαιχπηνπλ δξαζηεξηφηεηεο κφλνλ κέρξη νξηζκέλνπ ζηαδίνπ, φπνπ κπνξεί λα αμηνινγείηαη 

επιφγσο ε σξίκαλζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη λα αίξεηαη ν θίλδπλνο παξεκπφδηζεο ηνπ 

αληαγσληζκνχ γηα ηηο επφκελεο θάζεηο ηνπ θχθινπ δσήο ελφο πξντφληνο. Δπηπιένλ, ζε 

θάζε πεξίπησζε, νη ζπκβάζεηο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

πέξαλ απηνχ ηνπ ζηαδίνπ σο ηξφπνο απνθπγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνθαζνξηζκνχ ηεο επηινγήο ηνπ πξνζθέξνληνο γηα ηηο θάζεηο 

πνπ αθνινπζνχλ. 

   ηελ παξάγξαθν 4 θαζνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ κφλν απιέο ζπκβάζεηο ΔΑ, νη νπνίεο αλαηίζεληαη: 

   α. είηε ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ηγ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4, κε ηνλ 

αλάδνρν πνπ επηιέγεη ε αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε 

πξνγξάκκαηνο ΔΑ, φηαλ ε ζχκβαζε ΔΑ έρεη σο απνθιεηζηηθφ αληηθείκελν ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ΔΑ, ηα νθέιε ησλ νπνίσλ, φπσο ηδίσο ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα επί ησλ α-

πνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, δελ αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα ηδία 

ρξήζε θαηά ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο θαη ππφ ηνλ φξν φηη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 



ζχκβαζεο δελ πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά απφ πφξνπο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

δεκνζίνπ ελ γέλεη, 

   β. είηε κε ηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ηνπ 

άξζξνπ 50, φηαλ ε ζχκβαζε ΔΑ έρεη σο αληηθείκελν: 

   (1) ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ΔΑ, ηα νθέιε ησλ νπνίσλ αλήθνπλ γηα ηδία ρξήζε 

απνθιεηζηηθά ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ε νπνία θαηαβάιεη ην ζχλνιν ηεο ακνηβήο γηα ηελ 

παξνρή ησλ σο άλσ ππεξεζηψλ ΔΑ ή 

   (2) ηελ πξνκήζεηα πξντφλησλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ζθνπνχο 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ή απνηεινχλ έξγα ηερλνινγηθήο επίδεημεο, κε εμαίξεζε ηελ 

παξαγσγή πνζνηήησλ ηθαλψλ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ εκπνξηθή βησζηκφηεηα ηνπ πξντφληνο 

ή ηελ απφζβεζε ησλ δαπαλψλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 

   γ. ηελ πεξίπησζε ησλ απιψλ ζπκβάζεσλ είλαη δπλαηή θαη ε ρξήζε ηνπ 

αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο. 

   Σέινο, ζηελ παξάγξαθν 5 πξνβιέπεηαη φηη νη ζπκβάζεηο ΔΑ πνπ ζπλδπάδνληαη κε 

ηελ ελ ζπλερεία παξαγσγή ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ (κηθηέο ζπκβάζεηο ΔΑ) αλαηίζεληαη 

θαη' εθαξκνγή ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ. Καηά ηνλ ηξφπν απηφ 

απνθεχγεηαη ε δηελέξγεηα δεχηεξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ζχκβαζεο παξαγσγήο 

ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ βάζεη απνηειεζκάησλ κίαο πξνεγεζείζαο ζχκβαζεο ΔΑ, εάλ ε 

κηθηή ζχκβαζε ΔΑ πεξηιακβάλεη ήδε δπλαηφηεηα γηα ηελ πινπνίεζε κεηαγελέζηεξσλ 

θάζεσλ πξνπαξαγσγήο ή/θαη παξαγσγήο ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη αλαηίζεηαη κέζσ 

ηεο θιεηζηήο δηαδηθαζίαο ή ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο κε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο 

δηαγσληζκνχ ή, θαηά πεξίπησζε, κέζσ αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ. 

Άξζξν 132 

Τινπνίεζε – Υξεκαηνδφηεζε 

   Καζνξίδνληαη ηα βαζηθά ζηάδηα ηεο πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ ΔΑ, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ: ηνλ ιεπηνκεξή θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ απαηηήζεσλ, ηελ ζχληαμε θαη 

έγθξηζε ησλ ζηφρσλ θαη πξνδηαγξαθψλ απνηειέζκαηνο ησλ επηκέξνπο εξεπλεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ ΔΑ/ζπκθσληψλ ΓΟΠΔΑ, ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ 

παξαθνινχζεζεο θαη απνδνρήο απνηειεζκάησλ ΔΑ θαη ηνλ απνινγηζκφ. 

   Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ εθαξκφδνληαη αλαινγηθά 

νη πξνβιέςεηο ηνπ έβδνκνπ κέξνπο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζην βαζκφ πνπ ζπλάδνπλ κε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο κηαο ζχκβαζεο ΔΑ. Πεξαηηέξσ, πξνβιέπεηαη εηδηθά γηα ηηο ζπκβάζεηο ΔΑ, 

πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ησλ επηηξνπψλ παξαιαβήο, φηη εάλ δηαπηζησζεί θαηά ηελ 

παξαιαβή ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ απφθιηζε απφ ηνπο ζηφρνπο ή απφ ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ή κε πιήξεο αληαπφθξηζε ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, είλαη δπλαηή ε νιηθή 

ή κεξηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ κε κείσζε ηηκήο αλάινγε κε ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο 

ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ απνηειέζκαηνο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε 

νιηθή ή κεξηθή παξαιαβή κε κεησκέλε ηηκή ζα εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ 

νξγάλνπ θαη ην ζρεηηθφ πνζνζηφ κείσζεο ζα πεξηιακβάλεηαη ζην νξηζηηθφ πξσηφθνιιν 

παξαιαβήο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Δπηπιένλ, δηεπθξηλίδεηαη ξεηά φηη δελ απαηηείηαη 

εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο γηα ηα Πξνγξάκκαηα ΔΑ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο.  

Άξζξν 133 

Γηαθξαηηθά Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα Δξεπλεηηθήο θαη Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο 

   Ρπζκίδεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ΤΠΔΘΑ ζε πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ θξαηψλ 

κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη, ελδερνκέλσο ηξίησλ θξαηψλ, πνπ έρνπλ σο 



αληηθείκελν ηελ απφ θνηλνχ αλάπηπμε λένπ ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ (πξνγξάκκαηα 

ΓΟΠΔΑ). Σα πξνγξάκκαηα απηά είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά δηφηη ζπκβάιινπλ ζηελ 

αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πςεινχ θφζηνπο έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο πνιπζχλζεησλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ. 

   Δηδηθφηεξα, ζηελ παξάγξαθν 1 δηεπθξηλίδεηαη φηη ην ΤΠΔΘΑ κπνξεί, κέζσ 

ζπκθσληψλ δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο, λα ζπκκεηέρεη ζε ΓΟΠΔΑ, ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπιάρηζηνλ έλα θ-κ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα λα αλαπηχμεη λέν ζηξαηησηηθφ 

εμνπιηζκφ απφ θνηλνχ, κε ζηφρν ηελ εμέιημε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πςεινχ θφζηνπο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο πνιπζχλζεησλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ. ηα 

πξνγξάκκαηα απηά κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη ηξίηα θξάηε. Σα ΓΟΠΔΑ κπνξεί λα 

έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ αλάπηπμε λένπ πξντφληνο θαη, θαηά πεξίπησζε, ηηο 

κεηαγελέζηεξεο θάζεηο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ πξντφληνο απηνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ θάζεσλ ηεο πξν-παξαγσγήο θαη ηεο παξαγσγήο. Σα ΓΟΠΔΑ ηεινχλ ππφ ηε 

δηαρείξηζε είηε ησλ θξαηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηά είηε δηεζλψλ νξγαληζκψλ ή 

ππεξεζηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο ν Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Ακπλαο θαη 

εκπίπηνπλ ζηελ εμαίξεζε ηεο πεξίπησζεο 1ζη ηνπ άξζξνπ 4. Δάλ ην ΓΟΠΔΑ πινπνηείηαη 

κφλν απφ θ-κ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εηζάγεηαη ε ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο 

ην πνζνζηφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην ηκήκα ΔΑ, ε ζπκθσλία επηκεξηζκνχ 

ηνπ θφζηνπο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ην ηπρφλ πξνβιεπφκελν πνζνζηφ 

αγνξψλ αλά εηαίξν, εθφζνλ είλαη γλσζηφ. 

 Άξζξν 134 

Δπηζηξνθή ηνπ ζηαζεξνχ θαη κε επαλαιακβαλφκελνπ θφζηνπο 

   Ρπζκίδεηαη ην δήηεκα ηεο επηζηξνθήο ηνπ ζηαζεξνχ, κε επαλαιακβαλφκελνπ 

θφζηνπο ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ην ΤΠΔΘΑ επσκίδεηαη ην θφζηνο έξεπλαο, 

ζρεδίαζεο, αλάπηπμεο, πηζηνπνίεζεο, ελζσκάησζεο θαη νινθιήξσζεο ζπζηεκάησλ ή 

ππνζπζηεκάησλ πνπ πξφθεηηαη ελ ζπλερεία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθέξεη ζε 

άιινπο πειάηεο ηνπ. Δηδηθφηεξα, πξνβιέπεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζην ΤΠΔΘΑ, θαη' αλαινγία, ην κε επαλαιακβαλφκελν 

θφζηνο (Non Recurring Cost), πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαρξνληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ 

ηηκήκαηνο, ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλν καζεκαηηθφ ηχπν, νη παξάγνληεο ηνπ νπνίνπ 

νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 θαη κε βάζε ηηο ηηκέο ησλ παξαγφλησλ απηψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 2. Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3, νη εηδηθέο 

ιεπηνκέξεηεο πεξί ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ θαη ηεο δηαδηθαζίαο επηζηξνθήο ηνπ ζηαζεξνχ 

θαη κε επαλαιακβαλφκελνπ θφζηνπο γηα ην ππφ πξνκήζεηα πιηθφ θαζνξίδνληαη ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ’ 

Ρχζκηζε εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ - εμαηξέζεσλ 

Άξζξν 135 

Πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζία πξνζθπγήο ζην άξζξν 346ΛΔΔ 

   Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 346 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (ΛΔΔ) παξέρεη ζηα θ-κ ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα ιακβάλνπλ ηα κέηξα πνπ 

ζεσξνχλ αλαγθαία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δσηηθψλ ζπκθεξφλησλ αζθαιείαο ηνπο. 

Ωζηφζν, ηφζν ε δηαηχπσζε ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο («αλαγθαία γηα ηελ πξνζηαζία δσηηθψλ 

ζπκθεξφλησλ…») φζν θαη ε χπαξμε ηνπ άξζξνπ 348 ΛΔΔ (εηδηθή δηαδηθαζία γηα ηελ 

πεξίπησζε κε πξνζήθνπζαο ρξήζεο ηνπ άξζξνπ 346 ΛΔΔ), επηβεβαηψλνπλ φηη ε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ θξαηψλ-κειψλ δελ είλαη απεξηφξηζηε. Δηδηθφηεξα ε εμέηαζε 



εμαίξεζεο απφ ηνπο θαλφλεο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο πξέπεη λα γίλεηαη αλά πεξίπησζε 

θάζε ζπγθεθξηκέλεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ, έξγσλ θαη ππεξεζηψλ πνπ αθνξά 

ηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο ή/θαη αζθάιεηαο. πγθεθξηκέλα, ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ πινπνηεί 

ζπκβάζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θέξεη ην βάξνο ηεο απφδεημεο θαη 

νθείιεη λα αηηηνινγεί εηδηθά θαη εκπεξηζηαησκέλα ηελ θάζε απφθαζή ηεο γηα εμαίξεζε κηαο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ απφ ηνπο θαλφλεο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο. 

Ο κνλαδηθφο δηθαηνινγεηηθφο ηεο εμαίξεζεο ιφγνο είλαη ε πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ 

αζθάιεηαο ηεο ρψξαο. Σα άιια ζπκθέξνληα, ηδίσο βηνκεραληθά θαη νηθνλνκηθά, έζησ θαη 

αλ ζπλδένληαη κε πξνκήζεηα ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ, έξγν ή παξνρή ππεξεζίαο ζηνλ 

ηνκέα ηεο άκπλαο ή ηεο αζθάιεηαο, δελ κπνξνχλ απφ κφλα ηνπο λα δηθαηνινγήζνπλ 

εμαίξεζε. 

   Σν άξζξν 346 ΛΔΔ δελ αλαθέξεηαη γεληθά ζηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ 

αζθάιεηαο, αιιά ζηελ πξνζηαζία ησλ νπζησδψλ (δσηηθψλ) ζπκθεξφλησλ αζθάιεηαο, 

ππνγξακκίδνληαο ηνλ εμαηξεηηθφ ραξαθηήξα ηεο παξέθθιηζεο θαη θαζηζηψληαο ζαθέο φηη ν 

εηδηθφο ζηξαηησηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ εμνπιηζκνχ δελ επαξθεί απφ κφλνο ηνπ γηα λα 

δηθαηνινγήζεη ηελ εμαίξεζε απφ ηνπο θαλφλεο ηεο ΔΔ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο. Ζ 

ηδηαίηεξα εκθαληηθή δηαηχπσζε («νπζηψδε») πεξηνξίδεη ηηο πηζαλέο εμαηξέζεηο ζηηο 

πξνκήζεηεο χςηζηεο ζεκαζίαο γηα ηηο ζηξαηησηηθέο ηθαλφηεηεο ηεο ρψξαο. 

   Με βάζε ηα αλσηέξσ θαη ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ Δπξσπατθήο Έλσζεο επί 

ηνπ δεηήκαηνο, ε αλαζέηνπζα αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο πνπ επηθαιείηαη ην άξζξν 346 

ΛΔΔ πξέπεη λα απνδείμεη ην δσηηθφ/νπζηψδεο ζπκθέξνλ εζληθήο αζθαιείαο πνπ 

δηαθπβεχεηαη, ηελ άκεζε ζχλδεζε ηνπ ελ ιφγσ δσηηθνχ/νπζηψδνπο ζπκθέξνληνο 

αζθάιεηαο κε ηε ζχλαςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο πνπ αθνξά πξνκήζεηα, έξγν ή 

ππεξεζία χςηζηεο ζεκαζίαο γηα ηηο ζηξαηησηηθέο ηθαλφηεηεο ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ην ιφγν 

γηα ηνλ νπνίν θξίλεηαη απαξαίηεηε ε παξέθθιηζε απφ ηνπο θαλφλεο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο 

γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δσηηθνχ/νπζηψδνπο ζπκθέξνληνο αζθάιεηαο. 

   Γηεπθξηλίδεηαη φηη παξνρέο κε ζηξαηησηηθνχ ραξαθηήξα, πνπ δελ εμππεξεηνχλ 

ζπγθεθξηκέλα ζπκθέξνληα αζθάιεηαο αιιά γεληθά νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα, δελ 

θαιχπηνληαη απφ ην άξζξν 346 ΛΔΔ, αθφκε θαη αλ ζπλδένληαη κε κηα ζχκβαζε 

πξνκεζεηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο άκπλαο πνπ έρεη εμαηξεζεί κε βάζε ην ελ ιφγσ άξζξν. 

Αληηζέησο, παξνρέο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο θαη έρνπλ 

ζηξαηησηηθφ ραξαθηήξα κπνξνχλ λα δηθαηνινγήζνπλ εμαίξεζε βάζεη ηνπ άξζξνπ 346 

ΛΔΔ εθφζνλ πιεξνχληαη νη εηδηθέο πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ, ηηο νπνίεο ε αξκφδηα 

αλαζέηνπζα αξρή νθείιεη λα απνδείμεη, φπσο πξναλαθέξζεθε. 

   Πεξαηηέξσ, ην Γηθαζηήξην Δπξσπατθήο Έλσζεο έρεη απνθαλζεί φηη απαηηήζεηο 

ζρεηηθέο κε ηελ αζθάιεηα εθνδηαζκνχ δχλαληαη λα δηθαηνινγήζνπλ εμαίξεζε απφ ηα άξζξα 

36 ΛΔΔ (ειεχζεξε θπθινθνξία αγαζψλ) θαη 62 ΛΔΔ (ειεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ) κε 

βάζε ην άξζξν 346 ΛΔΔ, εθφζνλ ε αζθάιεηα εθνδηαζκνχ δελ κπνξεί λα δηαζθαιηζζεί 

επαξθψο κε κέηξα πνπ ιακβάλνληαη εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ ή κε θνηλή 

δξάζε ησλ θξαηψλ-κειψλ ζε επξσπατθφ επίπεδν, ηα δε κέηξα ιακβάλνληαη κε 

απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο θαη φρη γηα νηθνλνκηθνχο 

ζθνπνχο θαη είλαη αληηθεηκεληθά αλαγθαία θαη θαηάιιεια, κε βάζε ηηο αξρέο αλαγθαηφηεηαο, 

πξνζθνξφηεηαο θαη αλαινγηθφηεηαο, λα επηηχρνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπ εθνδηαζκνχ ή 

ηνπιάρηζηνλ ζπκβάινπλ ζηελ αληηθεηκεληθή βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο εθνδηαζηηθήο 

αζθάιεηαο ε νπνία δηαθπβεχεηαη. 



   Ζ απφθαζε εμαίξεζεο απφ ηνπο θαλφλεο ηεο ελσζηαθήο αγνξάο κε ηελ επίθιεζε 

ηνπ άξζξνπ 346 ΛΔΔ ιακβάλεηαη θάζε θνξά απφ ην ΚΤΔΑ, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε 

ηεο Δηδηθήο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο Δμνπιηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη πκβάζεσλ ηεο 

Βνπιήο ησλ Διιήλσλ. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδεηαη θαη ε δηαδηθαζία πνπ ζα 

αθνινπζεζεί. Γηα ηελ εηζαγσγή ηεο πξφηαζεο ζην ΚΤΔΑ απαηηείηαη πξφηαζε ηνπ 

Αλψηαηνπ πκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ Κιάδνπ, πξνο φθεινο ηνπ νπνίνπ ζπλάπηεηαη ε 

ζχκβαζε. ηε ζπλέρεηα ν Αξρεγφο ΓΔΔΘΑ δηαηππψλεη ηελ πξφηαζή ηνπ πξνο ηνλ ΤΔΘΑ, 

ν νπνίνο εθφζνλ θξίλεη αλαγθαίν κπνξεί λα δεηήζεη ηε γλψκε ησλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ 

Ακπληηθψλ Δμνπιηζκψλ θαη Δπελδχζεσλ (ΓΓΑΔΔ) θαη Πνιηηηθήο Δζληθήο Άκπλαο θαη 

Γηεζλψλ ρέζεσλ (ΓΓΠΔΑΓ). 

   εκεηψλεηαη ηέινο φηη δελ είλαη αξκνδηφηεηα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο λα 

αμηνινγεί ηα δσηηθά ζπκθέξνληα αζθάιεηαο ησλ θ-κ, νχηε λα θξίλεη πνηνλ ζηξαηησηηθφ 

εμνπιηζκφ ζα πξνκεζεχνληαη γηα λα πξνζηαηεχνπλ ηα ελ ιφγσ ζπκθέξνληά ηνπο. Ωζηφζν, 

σο ζεκαηνθχιαθαο ηεο ΛΔΔ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή κπνξεί λα επαιεζεχεη θαηά πφζν 

πιεξνχληαη νη φξνη εμαίξεζεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ βάζεη 

ηνπ άξζξνπ 346 ΛΔΔ απηήο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ελαπφθεηηαη ζην θ-κ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή πνπ πινπνηεί ηε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαηά 

παξέθθιηζε απφ ηνπο θαλφλεο ηεο ελσζηαθήο αγνξάο, λα παξέρεη, κεηά απφ αίηεζε ηεο 

Δπηηξνπήο, ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη λα απνδεηθλχεη φηη ε εμαίξεζε είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δσηηθψλ ζπκθεξφλησλ αζθαιείαο ηεο ρψξαο. 

Άξζξν 136 

Μηθηέο ζπκβάζεηο 

   Ρπζκίδεη ηηο κηθηέο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, γηα ηηο νπνίεο 

παξέρεηαη θαηαξρήλ ε επρέξεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή είηε λα αλαζέζεη ρσξηζηέο 

ζπκβάζεηο, φηαλ ηα κέξε κηαο ζχκβαζεο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ αληηθεηκεληθά, είηε λα 

αλαζέζεη κία εληαία ζχκβαζε. ηηο πεξηπηψζεηο ζπκβάζεσλ ησλ νπνίσλ ην πεδίν 

εθαξκνγήο εκπίπηεη ελ κέξεη ζηνλ παξφληα λφκν θαη ελ κέξεη ζην λ.4412/2016, ε ζχκβαζε 

ζπλάπηεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ππφ ηνλ φξν φηη ε αλάζεζε 

κηαο εληαίαο ζχκβαζεο δηθαηνινγείηαη απφ αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο. Καη' αληηζηνηρία, φηαλ 

κία ζχκβαζε εκπίπηεη ελ κέξεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ, ελψ ην ππφινηπν κέξνο 

δελ εκπίπηεη ζην λφκν απηφ ή ζην λ.4412/2016, ε ζχκβαζε δελ ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ παξφληνο λφκνπ, ππφ ηνλ φξν φηη ε αλάζεζε κηαο εληαίαο ζχκβαζεο δηθαηνινγείηαη 

απφ αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο. ε θάζε πεξίπησζε, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα ζπλάπηεη 

εληαία ζχκβαζε, ππφ ηνλ φξν φηη ε απφθαζή ηεο απηή δε ιακβάλεηαη κε ζθνπφ ηελ 

απνθπγή εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ ή ηνπ λ.4412/2016. 

Άξζξν 137 

Κξίζε ή πφιεκνο 

   Ζ ηδηαηηεξφηεηα ησλ ζπκβάζεσλ πνπ δηέπνληαη απφ ηνλ παξφληα λφκν θαηαδεηθλχεη 

ηελ αλάγθε λα πξνβιεθζεί εηδηθά ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο εμαηξεηηθψλ πεξηζηάζεσλ 

θξίζεο ή πνιέκνπ, πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ ζηνπο ηνκείο πνπ θαιππηνληαη απφ 

απηφλ. Καηά ηελ έλαξμε ή θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αλσηέξσ πεξηζηάζεσλ, ε αζθάιεηα ηεο 

ρψξαο θαη ε επηρεηξεζηαθή εηνηκφηεηα ησλ ΔΓ ελδέρεηαη λα θαηαζηήζεη αλαγθαία ηε 

ζχλαςε νξηζκέλσλ ζπκβάζεσλ κε δηαθνξνπνηεκέλνπο φξνπο αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο θαη 

ηδίσο κε ζπληεηκεκέλεο πξνζεζκίεο, ζπγθξηηηθά κε ηνπο ζπλήζεηο φξνπο θαη πξνζεζκίεο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα λφκν. Γηα ην ιφγν απηφ, ζε πεξίπησζε πνπ ε ρψξα 

πεξηέιζεη ζε θαηάζηαζε θξίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο παξαγξάθνπ 1 (20) ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο, ή θεξπρζεί ζε κία απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζην χληαγκα 



εμαηξεηηθέο θαηαζηάζεηο (πνιηνξθίαο ή πνιέκνπ) θαη ηεξνπκέλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ 

άξζξσλ 44 θαη 48 ηνπ πληάγκαηνο, παξέρεηαη κε ην παξφλ άξζξν επζέσο ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ε δπλαηφηεηα αλαζηνιήο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ θπξίσο ηνπ 

δεχηεξνπ, ηέηαξηνπ, πέκπηνπ, έθηνπ θαη έβδνκνπ κέξνπο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ψζηε λα 

κπνξεί λα αλαζέηεη θαη λα εθηειεί θξίζηκεο γηα ηελ άκπλα θαη ηελ αζθάιεηα ηεο ρψξαο 

ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ ή έξγσλ. 

Άξζξν 138 

πκθσλίεο-πιαίζην ελ ζπλερεία ππνζηήξημεο νπιηθψλ ζπζηεκάησλ 

   Ζ απαίηεζε ελ ζπλερεία ππνζηήξημεο (ΔΤ) κπνξεί λα πινπνηεζεί είηε κε ζχλαςε 

ζχκβαζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ παξφληνο λφκνπ, εθφζνλ φινη νη νπζηψδεηο 

φξνη ηεο ππνζηήξημεο (αληηθείκελo, ηηκέο θαη πνζφηεηεο) είλαη θαζνξηζκέλνη, είηε κε 

ζχλαςε ζπκθσληψλ-πιαίζην θαη εθηειεζηηθψλ απηψλ ζπκβάζεσλ, εθφζνλ δελ δχλαηαη λα 

ζπκθσλεζνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ φινη νη νπζηψδεηο φξνη ηεο ππνζηήξημεο (αληηθείκελo, 

ηηκέο θαη πνζφηεηεο). ηελ πεξίπησζε ΔΤ ησλ O/ ησλ Κιάδσλ ησλ ΔΓ εθηηκάηαη φηη ε 

ηερληθή ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε, θαζψο νπζηψδεηο ζπκβαηηθνί φξνη, 

φπσο νη ηηκέο θαη νη πνζφηεηεο ησλ πιηθψλ, σο θαη ην είδνο ησλ ππεξεζηψλ θαη εξγαζηψλ 

πνπ ζα απαηηεζνχλ θαζ΄ φιε ηε ζπκθσλεζείζα δηάξθεηα ππνζηήξημεο δελ δχλαηαη λα 

θαζνξηζζνχλ επαθξηβψο θαηά ην ρξφλν ζχλαςεο ηεο ζπκθσλίαο. Γεδνκέλεο ηεο 

ηδηαηηεξφηεηαο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ ζπκθσληψλ ΔΤ, ζην αγγινζαμνληθφ δίθαην 

εθαξκφδνληαη κεραληζκνί ζπκθσληψλ ηχπνπ «Blanket Purchase Agreement» (ΒPA) ή 

«Basic Ordering Agreement» (BOA). Καη’ αλαινγία ηνπ ηξφπνπ ζχληαμεο ησλ σο άλσ 

ζπκθσληψλ, θαζψο θαη ησλ δηαθξαηηθψλ ζπκθσληψλ ΔΤ (ηχπνπ FMS), ιακβάλνληαο 

ππφςε θαη ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 11 ηνπ παξφληνο λφκνπ γηα ηηο ζπκβάζεηο ΔΤ, 

ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη ζην ειιεληθφ δίθαην ν κεραληζκφο ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην 

γηα ΔΤ Ο/, κε ηα αθφινπζα ζηνηρεία σο νπζηψδεο ειάρηζην πεξηερφκελν απηήο: 

   α. Πξνζδηνξηζκφο ηεο εθηηκψκελεο κέγηζηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ πξνκεζεηψλ θαη 

ππεξεζηψλ πνπ ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαζ’ φιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 

ζπκθσλίαο. 

   β. Καζνξηζκφο ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ, φπσο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, θξηηήξηα 

αλάζεζεο, πεξηβαιινληηθέο, εξγαζηαθέο θαη θνηλσληθναζθαιηζηηθέο παξάκεηξνη. 

   γ. Καηεγνξηνπνίεζε ησλ πιηθψλ/αγαζψλ πνπ ελδέρεηαη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 

πξνκήζεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκθσλίαο, πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλ πνπ ελδέρεηαη λα 

εθηειεζζνχλ θαζ’ φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζπκθσλίαο, θαζψο θαη ελδεηθηηθή 

θνζηνιφγεζε απηψλ, θαηά ην κέηξν πνπ είλαη εθηθηή. 

   δ. Ρεηή πξφβιεςε ηεο δπλαηφηεηαο ηξνπνπνηήζεσλ/βειηηψζεσλ ησλ απαηηήζεσλ 

ζε πξνκήζεηεο/ππεξεζίεο/εξγαζίεο, κε ηε κνξθή ξεηξψλ αλαζεψξεζεο ή πξναίξεζεο, 

θαζψο θαη ηεο δπλαηφηεηαο κεηαβνιψλ/απμνκνηψζεσλ ησλ πξνζδηνξίζηκσλ πνζνηηθά 

(αξηζκεηηθά ή σο πνζνζηά) ζηνηρείσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζπληειείηαη ππέξβαζε 

ηεο πξναλαθεξζείζαο κέγηζηεο εθηηκψκελεο ζπλνιηθήο αμίαο θαη ππφ ηνλ φξν φηη δελ 

κεηαβάιινληαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην. 

   ε. Πξφβιεςε ηχπνπ αλαπξνζαξκνγήο ηηκψλ (ιρ. αλά έηνο), ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

είλαη εθηθηφ. 

   Σέινο δηεπθξηλίδεηαη ξεηά φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ηεο 

ππνζηήξημεο ππεξβαίλεη απηφ πνπ εθηηκήζεθε αξρηθά απφ ηνλ αληηζπκβαιιφκελν θαη 

αλαγξάθεθε ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ε ππνζηήξημε ζα πξαγκαηνπνηείηαη κφλνλ εθφζνλ ηελ 

εγθξίλεη ηειηθά ε αλαζέηνπζα αξρή θαη ζε θάζε πεξίπησζε εθφζνλ δελ ππεξβαίλεη ηε 



κέγηζηε εθηηκψκελε ζπλνιηθή αμία ηεο ζχκβαζεο ή ζπκθσλίαο-πιαίζην. Αληίζηνηρα, ζε 

πεξίπησζε πνπ ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ππνιείπεηαη ηνπ αξρηθψο εθηηκεζέληνο θαη 

αλαγξαθέληνο ζηελ πξνζθνξά ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ, ε αλαζέηνπζα αξρή ζα 

επηβαξχλεηαη κφλν κε ην πξαγκαηηθφ θφζηνο. 

Άξζξν 139 

πκβάζεηο αλαηηζέκελεο ζε πξνζηαηεπφκελα εξγαζηήξηα 

   Αλαγλσξίδεηαη φηη ε απαζρφιεζε θαη ε εξγαζία είλαη βαζηθά ζηνηρεία γηα ηε 

δηαζθάιηζε ίζσλ επθαηξηψλ γηα φινπο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθή έληαμε. ην πιαίζην 

απηφ, ηα πξνγξάκκαηα πξνζηαηεπφκελσλ εξγαζηεξίσλ θαη πξνζηαηεπφκελεο 

απαζρφιεζεο ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ έληαμε ή επαλέληαμε ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ωζηφζν, ηα εξγαζηήξηα απηά ελδέρεηαη λα κελ είλαη ζε 

ζέζε λα ζπλάπηνπλ θαη λα εθηεινχλ ζπκβάζεηο ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ. 

πλεπψο, ην άξζξν απηφ πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα παξαρψξεζεο θαη΄απνθιεηζηηθφηεηα 

ζηα εξγαζηήξηα απηά ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ζχκβαζεσλ ή 

αλάζεζεο θαη΄απνθιεηζηηθφηεηα ηεο εθηέιεζεο ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ 

πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο. 

Άξζξν 140 

Γηαδηθαζία ζχλαςεο εηδηθψλ θαηεγνξηψλ ζπκβάζεσλ 

   Θεζπίδεηαη δηαδηθαζία ζχλαςεο γηα πεξηπηψζεηο εηδηθψλ θαηεγνξηψλ 

ζπκβάζεσλ/ζπκθσληψλ, κε ξεηή πξφβιεςε φηη ε απφθαζε γηα ηελ ππνγξαθή 

ζπκβάζεσλ/ζπκθσληψλ ησλ πεξηπηψζεσλ 1α΄, β΄, γ΄, ζη΄ θαη ζ΄ ηνπ άξζξνπ 4, 

εθηηκψκελεο αμίαο ίζεο ή αλψηεξεο ησλ 10.000.000€, ρσξίο ΦΠΑ, ιακβάλεηαη απφ ην 

ΚΤΔΑ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ ΤΔΘΑ θαη γλψκε ηεο αξκφδηαο Κνηλνβνπιεπηηθήο 

Δπηηξνπήο, ελψ γηα ζπκβάζεηο/ζπκθσλίεο κηθξφηεξεο νηθνλνκηθήο αμίαο, ε απφθαζε 

ιακβάλεηαη απφ ηνλ ΔΟΔ, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. 

ΜΔΡΟ ΔΝΑΣΟ 

Λνηπά ζέκαηα 

   ην άξζξν 141 πεξηέρνληαη νη εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο, ζην άξζξν 142 νη 

κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο, ζην άξζξν 143 νη θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο, ελψ ζην άξζξν 145 

θαζνξίδεηαη ε έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ. 

Άξζξν 141 

Δμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο 

   Πεξηιακβάλνληαη ζε απηνηειέο άξζξν, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3 ηνπ λ. 

4048/2012 (Α΄ 34), νη λνκνζεηηθέο εμνπζηνδνηήζεηο πνπ ρνξεγνχληαη γηα ηελ έθδνζε ησλ 

θαλνληζηηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, πξνθεηκέλνπ λα ξπζκηζηνχλ ηα επηκέξνπο (εηδηθά θαη 

εηδηθφηεξα) ζέκαηα πνπ αθνξνχλ. 

 

Άξζξν 142 

Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 

   Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ, 

ππεξεζηψλ ή έξγσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θαη ε έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ησλ νπνίσλ ιακβάλεη ρψξα κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 145. Γηεπθξηλίδεηαη φηη έλαξμε δηαδηθαζίαο ζχλαςεο λνείηαη ε 

απνζηνιή πξνθήξπμεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα ηηο 

ζπκβάζεηο ρξεκαηηθήο αμίαο ίζεο ή άλσ ησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 45, ε δεκνζίεπζε 

πξνθήξπμεο, γηα ηηο ζπκβάζεηο ρξεκαηηθήο αμίαο θάησ ησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 45 θαη ε 



απνζηνιή πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή πξνζθνξάο ή ζπκκεηνρήο ζε δηαπξαγκάηεπζε, γηα 

ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο. Γηεπθξηλίδεηαη πεξαηηέξσ φηη απνθάζεηο ελεξγνπνίεζεο 

πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ ιεθζεί κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ρσξίο λα 

έρεη μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, επηθαηξνπνηνχληαη ζηελ έθηαζε πνπ 

απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Οη 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ νη νπνίεο έρνπλ μεθηλήζεη πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, ζπλερίδνληαη θαη νινθιεξψλνληαη ζχκθσλα κε ην θαζεζηψο πνπ ίζρπε 

θαηά ην ρξφλν έλαξμεο ηνπο, ελψ ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί πξηλ ηελ εκεξνκελία 

έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ην θαζεζηψο πνπ ηηο δηείπε 

θαηά ην ρξφλν ζχλαςεο ηνπο. Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη, νη δηαηάμεηο πεξί έλλνκεο 

πξνζηαζίαο δηέπνπλ ηηο δηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, νη νπνίεο εθδίδνληαη ή ζπληεινχληαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ. 

Άξζξν 143 

Καηαξγνχκελεο δηαηάμεηο 

   Απφ έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 

έσο 11 θαη 13 έσο 71 ηνπ λ.3433/2006 (ΦΔΚ Α’ 20), 72 έσο 76 ηνπ λ.3883/2010 (ΦΔΚ Α’ 

167) θαη 1 έσο 107 θαη 109 ηνπ λ.3978/2011 (ΦΔΚ Α’ 137). 

Άξζξν 144 

Παξαξηήκαηα 

   Πξνβιέπεηαη φηη πξνζαξηψληαη ζην ζρέδην λφκνπ θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζηα 

ηκήκαηα απηνχ ηα Παξαξηήκαηα Η έσο ΗΥ. 

Άξζξν 145 

Δλαξμε ηζρχνο 

   Καζνξίδεηαη φηη ν λφκνο ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπ ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο. 


