ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ
«Γεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη έξγσλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο
θαη ηεο αζθάιεηαο»
ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ
Γεληθέο αξρέο – Πεδίν εθαξκνγήο
Άξζξν 1
Αληηθείκελν
Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ε ξχζκηζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξνγξακκαηηζκνχ,
ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη έξγσλ ζηνπο
ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο, ζε ελαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2009/81/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13 εο Ηνπιίνπ 2009 (L 216).
Άξζξν 2
Οξηζκνί
(άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο)
1. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ, νη παξαθάησ φξνη, πνπ παξαηίζεληαη κε
αιθαβεηηθή ζεηξά, έρνπλ ηηο αθφινπζεο έλλνηεο:
(1) «αλάδνρνο»: ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηνλ νπνίν αλαηίζεηαη κε δεκφζηα ζχκβαζε ε
πξνκήζεηα αγαζψλ, ε παξνρή ππεξεζηψλ ή ε εθηέιεζε έξγσλ,
(2) «αλαζέηνπζεο αξρέο/αλαζέηνληεο θνξείο»: νη αλαζέηνπζεο αξρέο θαηά ην άξζξν
223 ηνπ λ.4412/2016 (Α΄ 147) θαη νη αλαζέηνληεο θνξείο θαηά ην άξζξν 224 ηνπ
λ.4412/2016,
(3) «αληαγσληζηηθφο δηάινγνο»: δηαδηθαζία ζηελ νπνία θάζε νηθνλνκηθφο θνξέαο
κπνξεί λα δεηήζεη λα ζπκκεηάζρεη θαη ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ε αλαζέηνπζα αξρή δηεμάγεη
δηάινγν κε ηνπο ππνςήθηνπο πνπ έρνπλ γίλεη δεθηνί ζηε δηαδηθαζία απηή, πξνθεηκέλνπ λα
εμεπξεζνχλ κία ή πεξηζζφηεξεο ιχζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο
ηεο θαη βάζεη ηεο νπνίαο ή ησλ νπνίσλ νη ππνςήθηνη πνπ επειέγεζαλ ζα θιεζνχλ λα
ππνβάινπλ πξνζθνξά. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πξνζθπγήο ζηε δηαδηθαζία ηνπ
αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ κηα ζχκβαζε ζεσξείηαη «ηδηαίηεξα πνιχπινθε», εθφζνλ ε
αλαζέηνπζα αξρή δελ είλαη αληηθεηκεληθά ζε ζέζε λα θαζνξίζεη, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία
β΄, γ΄ θαη δ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 39, ηα ηερληθά κέζα, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα
ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο ή δελ είλαη αληηθεηκεληθά ζε ζέζε λα
πξνζδηνξίζεη ηε λνκηθή ή ρξεκαηννηθνλνκηθή νξγάλσζε ελφο ζρεδίνπ,
(4) «γξαπηφο-ή» ή «εγγξάθσο»: θάζε ζχλνιν ιέμεσλ ή αξηζκψλ πνπ κπνξεί λα
αλαγλσζζεί, λα αλαπαξαρζεί θαη ελ ζπλερεία λα αλαθνηλσζεί·ην ζχλνιν απηφ κπνξεί λα
πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο πνπ δηαβηβάδνληαη θαη απνζεθεχνληαη κε ειεθηξνληθά κέζα,
(5) «δηαβαζκηζκέλεο πιεξνθνξίεο»: νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο ή πιηθφ, αζρέησο
κνξθήο, θχζεο ή ηξφπνπ κεηάδνζήο ηνπ, ζην νπνίν έρεη απνδνζεί επίπεδν ζπγθεθξηκέλεο
δηαβάζκηζεο αζθαιείαο ή επίπεδν πξνζηαζίαο θαη γηα ην νπνίν πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο
εζληθήο αζθάιεηαο θαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο, ξπζκίζεηο ή δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο πνπ
ηζρχνπλ απαηηείηαη πξνζηαζία απφ ζθεηεξηζκφ, θαηαζηξνθή, αθαίξεζε, απνθάιπςε,
απψιεηα, πξφζβαζε ρσξίο έγθξηζε ή ππνλφκεπζε νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο,

(6) «δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε»: δηαδηθαζία ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ε αλαζέηνπζα
αξρή θαιεί ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο επηινγήο ηεο θαη δηαπξαγκαηεχεηαη κε έλαλ ή
πεξηζζφηεξνπο απφ απηνχο ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο,
(7) «δηαθήξπμε δηαγσληζκνχ»: θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε πνπ πεξηιακβάλεη θαηά
ηελ θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ηνπο φξνπο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ζχλαςεο θαη
εθηέιεζεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ, αζθάιεηαο
πιεξνθνξηψλ θαη ππεξγνιαβίαο,
(8) «Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο»: απνηειεί ην ζχλνιν ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ή
ζπζηεκαηηθψλ ελεξγεηψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα εμαζθαιίζνπλ φηη
ηθαλνπνηνχληαη νη ζπκβαηηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ πνηφηεηα,
(9) «Γνκή Γπλάκεσλ»: ε δηακφξθσζε ηεο δνκήο, ζε πξνζσπηθφ θαη κέζα, ησλ
Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ζην ρξνληθφ νξίδνληα θαη κε βάζε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη
ζην άξζξν 5,
(10) «εθηηκψκελε αμία ζχκβαζεο»: ην ζπλνιηθφ πιεξσηέν πνζφ, ρσξίο ΦΠΑ, γηα ηελ
πξνκήζεηα πιηθψλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ, φπσο πξνεθηηκάηαη απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο πξναηξέζεσο ή ηπρφλ
παξαηάζεσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο νξίδνπλ ξεηά ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε
φζα εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζην άξζξν 27,
(11) «Δπηηξνπή»: ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή
(12) «έξεπλα θαη αλάπηπμε»: φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ βαζηθή
έξεπλα, εθαξκνζκέλε έξεπλα θαη πεηξακαηηθή αλάπηπμε, φπνπ ε ηειεπηαία κπνξεί λα
πεξηιακβάλεη ηελ πινπνίεζε έξγσλ ηερλνινγηθήο επίδεημεο, δειαδή ζπζθεπψλ πνπ ζα
θαηαδεηθλχνπλ ηηο επηδφζεηο λέαο κεζφδνπ ή ηερλνινγίαο ζε ζρεηηθφ ή αληηπξνζσπεπηηθφ
πεξηβάιινλ,
(13) «επαίζζεηνο εμνπιηζκφο, επαίζζεηεο ππεξεζίεο, επαίζζεηα έξγα»: εμνπιηζκφο,
ππεξεζίεο θαη έξγα γηα ζθνπνχο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ, απαηηνχλ ή πεξηιακβάλνπλ
δηαβαζκηζκέλεο πιεξνθνξίεο,
(14) «ειεθηξνληθή δεκνπξαζία»: 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. Οξηζκέλεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ θαη έξγσλ νη νπνίεο έρνπλ σο
αληηθείκελν ππεξεζίεο πλεπκαηηθνχ δεκηνπξγνχ, φπσο ν ζρεδηαζκφο έξγσλ, δελ κπνξνχλ
λα απνηεινχλ αληηθείκελν ειεθηξνληθψλ δεκνπξαζηψλ,
(15) «ειεθηξνληθφ κέζν»: κέζν πνπ ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ επεμεξγαζίαο
(πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ςεθηαθήο ζπκπίεζεο) θαη απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ, ηα νπνία
εθπέκπνληαη, δηαθηλνχληαη θαη παξαιακβάλνληαη κε ελζχξκαηε κεηάδνζε, κε ξαδηνθχκαηα,
κε νπηηθά ή κε άιια ειεθηξνκαγλεηηθά κέζα,
(16) «Κεληξηθή Αξρή Πξνκεζεηψλ»: κία αλαζέηνπζα αξρή θαηά ην άξζξν 223 ηνπ λ.
4412/2016 ή έλαο αλαζέησλ θνξέαο θαηά ην άξζξν 224 ηνπ λ. 4412/2016 ή κηα επξσπατθή
δεκφζηα ππεξεζία πνπ απνθηά πξντφληα θαη/ή ππεξεζίεο πνπ πξννξίδνληαη γηα
αλαζέηνπζεο αξρέο/αλαζέηνληεο θνξείο, ή αλαζέηεη ζπκβάζεηο ή ζπλάπηεη ζπκθσλίεοπιαίζηα γηα έξγα, πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ πξννξίδνληαη γηα αλαζέηνπζεο
αξρέο/αλαζέηνληεο θνξείο,

(17) «θιεηζηή δηαδηθαζία»: ε δηαδηθαζία ζηελ νπνία θάζε νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί
λα δεηήζεη λα ζπκκεηάζρεη θαη ζην πιαίζην ηεο νπνίαο κφλν νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ
έρνπλ πξνζθιεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά,
(18) «θνηλφ ιεμηιφγην γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο» (Common Procurement Vocabulary,
CPV): ε νλνκαηνινγία αλαθνξάο πνπ εθαξκφδεηαη ζηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη απφ
ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο, φπσο ηζρχεη βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ. 213/2008 (L 74),
(19) «Κξαηηθή Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο (ΚΓΠ)»: ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ
δηεμάγνληαη θαηφπηλ εμνπζηνδφηεζεο απφ αξκφδην θξαηηθφ θνξέα, κε ζθνπφ ηελ παξνρή
βεβαίσζεο φηη εθπιεξνχληαη νη ζπκβαζηαθέο απαηηήζεηο πνηφηεηαο,
(20) «θξίζε»: νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε ζε θξάηνο-κέινο ή ζε ηξίηε ρψξα, θαηά ηελ
νπνία ζπκβαίλεη έλα επηβιαβέο γεγνλφο πνπ ππεξβαίλεη ζαθψο ηηο δηαζηάζεηο ησλ
επηβιαβψλ γεγνλφησλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ζέηεη ζε θίλδπλν ή πεξηνξίδεη ζνβαξά ηε
δσή θαη ηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ ή έρεη νπζηαζηηθφ αληίθηππν ζηελ αμία πιηθψλ αγαζψλ ή
απαηηεί ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηνλ εθνδηαζκφ ηνπ πιεζπζκνχ κε ηα πξνο ην δελ. Κξίζε
επίζεο ζεσξείηαη φηη έρεη αλαθχςεη εάλ έλα ηέηνην επηβιαβέο γεγνλφο ζεσξείηαη επηθείκελν.
Έλνπιεο ζπγθξνχζεηο θαη πφιεκνη ζεσξνχληαη θξίζεηο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο
λφκνπ,
(21) «θπβέξλεζε»: θάζε θεληξηθή, πεξηθεξεηαθή ή ηνπηθή θπβέξλεζε θξάηνπο-κέινπο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηξίηεο ρψξαο,
(22) «θχθινο δσήο»: φια ηα πηζαλά δηαδνρηθά ζηάδηα ελφο πξντφληνο, δειαδή έξεπλα
θαη αλάπηπμε, βηνκεραληθή αλάπηπμε, παξαγσγή, επηζθεπή, εθζπγρξνληζκφο,
ηξνπνπνίεζε, ζπληήξεζε, δηνηθεηηθή κέξηκλα, θαηάξηηζε, δνθηκή, απφζπξζε θαη δηάζεζε,
(23) «Κπιηφκελνο Πξνγξακκαηηζκφο ησλ πκβάζεσλ ηξαηησηηθνχ Δμνπιηζκνχ ΚΠΔ»: Μεζνπξφζεζκνο πξνγξακκαηηζκφο πξνκεζεηψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ πνπ
πξνθχπηεη απφ ην ΜΠΑΔ, κε βάζε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Αλαλεψλεηαη
θπιηφκελα ζε εηήζηα βάζε,
(24) «Μαθξνπξφζεζκνο Πξνγξακκαηηζκφο Ακπληηθψλ Δμνπιηζκψλ - ΜΠΑΔ»:
νλνκάδεηαη ην πξφγξακκα ζην νπνίν απνηππψλεηαη ν ζρεδηαζκφο ησλ απαηηνχκελσλ αλά
Γεληθφ Δπηηειείν εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ (πξνκήζεηα, ελ ζπλερεία ππνζηήξημε,
αλαβάζκηζε - εθζπγρξνληζκφο ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ, ππεξεζίεο, έξγα) γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ πξνβιέςεσλ ηεο Γνκήο Γπλάκεσλ,
(25) «κέζν»: ην πιηθφ πνπ αλαθέξεηαη ζην Γεχηεξν Μέξνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη
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.
(26) «κε ζηξαηησηηθέο αγνξέο»: ζπκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνκήζεηα κε
ζηξαηησηηθψλ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ ή έξγσλ γηα πιηθνηερληθνχο ζθνπνχο θαη
ζπλάπηνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 136,
(27) «νηθνλνκηθφο θνξέαο»:

έλαο πξνκεζεπηήο, πάξνρνο ππεξεζηψλ, ή εξγνιήπηεο,

(28) «πξφγξακκα ή ππνπξφγξακκα ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ»: νινθιεξσκέλε
πξφηαζε γηα πξνκήζεηεο, ππεξεζίεο ή έξγα πνπ αθνξνχλ ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ.

(29) «πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ»: πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο δηαγσληζκνχ, πνπ
πεξηιακβάλεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη κε
ηελ νπνία ε αλαζέηνπζα αξρή γλσζηνπνηεί ηελ πξφζεζή ηεο λα ζπλάςεη ζχκβαζε ή
ζπκθσλία-πιαίζην,
(30) «πξνκεζεπηήο», «πάξνρνο ππεξεζηψλ» θαη «εξγνιήπηεο»: θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν ή θνξέαο ηνπ Γεκνζίνπ ή έλσζε ησλ ελ ιφγσ πξνζψπσλ ή θνξέσλ, πνπ
πξνζθέξεη αληίζηνηρα, ηελ πξνκήζεηα πξντφλησλ, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ή ηελ εθηέιεζε
έξγσλ ζηελ αγνξά. ηελ έλλνηα ηεο έλσζεο πξνζψπσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη
θνηλνπξαμίεο θαζψο θαη νη ζπκπξάμεηο,
(31) «πξνζθέξσλ»: νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη ππνβάιεη πξνζθνξά ζην πιαίζην
δηαδηθαζίαο θιεηζηήο ή κε δηαπξαγκάηεπζε ή αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ,
(32) «ζηξαηησηηθφο εμνπιηζκφο»: εμνπιηζκφο, εηδηθά ζρεδηαζκέλνο ή πξνζαξκνζκέλνο
γηα ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο, ν νπνίνο πξννξίδεηαη γηα ρξήζε σο φπιν, ππξνκαρηθφ ή
πνιεκηθφ πιηθφ. ηελ έλλνηα ηνπ ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ εκπίπηνπλ θαη ηα πξντφληα, ηα
νπνία κνινλφηη αξρηθψο είραλ ζρεδηαζζεί γηα πνιηηηθή ρξήζε, αξγφηεξα πξνζαξκφζζεθαλ
ζε ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο φπια, ππξνκαρηθά ή πνιεκηθφ
πιηθφ (πιηθά δηηηήο ρξήζεσο).
(33) «ζηξαηησηηθφ δεκφζην έξγν»: ην έξγν πνπ αθνξά ζηελ εμππεξέηεζε – ιεηηνπξγία
ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ, αιιά θαη ην έξγν ην νπνίν ελδερνκέλσο δελ ζρεηίδεηαη άκεζα κε
ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ, σζηφζν εμππεξεηεί θαη επηδηψθεη απνθιεηζηηθά θαη απηνηειψο
ζηξαηησηηθφ ζθνπφ, φπσο ηδίσο έξγα πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή ζηξαηησηηθψλ
θπιαθίσλ ή ηελ θαηαζθεπή δηαδξφκνπ πξνζγείσζεο θαη απνγείσζεο ζηξαηησηηθψλ
αεξνζθαθψλ,
(34) «ζχκβαζε»: ζχκβαζε εμ επαρζνχο αηηίαο ε νπνία ζπλάπηεηαη γξαπηψο κεηαμχ
ελφο ή πεξηζζνηέξσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη κηαο ή πεξηζζνηέξσλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ
θαη έρεη σο αληηθείκελν ηελ πξνκήζεηα πξντφλησλ, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ή ηελ εθηέιεζε
έξγσλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο,
(35) «ζχκβαζε έξγνπ»: ζχκβαζε πνπ έρεη σο αληηθείκελν είηε ηελ εθηέιεζε είηε
ζπγρξφλσο ηε κειέηε θαη ηελ εθηέιεζε έξγνπ πνπ αθνξά κία απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
αλαθέξνληαη ζην ηκήκα 45 ηνπ CPV ή ελφο έξγνπ, είηε αθφκε ηελ πινπνίεζε, κε
νπνηαδήπνηε κέζα, ελφο έξγνπ ην νπνίν αληαπνθξίλεηαη ζηηο επαθξηβψο νξηδφκελεο απφ
ηελ αλαζέηνπζα αξρή αλάγθεο,
(36) «ζχκβαζε πξνκεζεηψλ»: ζχκβαζε εθηφο ζχκβαζεο έξγνπ πνπ έρεη σο
αληηθείκελν ηελ αγνξά, ηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, ηε κίζζσζε ή ηε κίζζσζε-πψιεζε, κε
ή ρσξίο πξναίξεζε αγνξάο, πξντφλησλ· ζχκβαζε ε νπνία έρεη σο αληηθείκελν ηελ
πξνκήζεηα πξντφλησλ θαη θαιχπηεη επίζεο, παξεκπηπηφλησο, εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο θαη
εγθαηάζηαζεο, ζεσξείηαη ζχκβαζε πξνκεζεηψλ,
(37) «ζχκβαζε ππεξεζηψλ»: ζχκβαζε, εθηφο απφ ζχκβαζε έξγνπ ή πξνκεζεηψλ, πνπ
έρεη σο αληηθείκελν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ· ζχκβαζε, ε νπνία έρεη σο αληηθείκελν
ηαπηφρξνλα πξνκήζεηα πξντφλησλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ ζεσξείηαη ζχκβαζε ππεξεζηψλ,
εθφζνλ ε αμία ησλ ππεξεζηψλ ππεξβαίλεη ηελ αμία ησλ πξντφλησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζηε ζχκβαζε· ζχκβαζε, ε νπνία έρεη σο αληηθείκελν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη
πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ηκήκα 45 ηνπ CPV πνπ κφλν
παξεκπηπηφλησο έρνπλ ζρέζε κε ην θχξην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ζεσξείηαη ζχκβαζε
ππεξεζηψλ,

(38) «ζπκθσλία-πιαίζην»: ζπκθσλία πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ κηαο ή πεξηζζφηεξσλ
αλαζεηνπζψλ αξρψλ θαη ελφο ή πεξηζζφηεξσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε νπνία απνζθνπεί
ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ πνπ δηέπνπλ ηηο ζπκβάζεηο πνπ πξφθεηηαη λα ζπλαθζνχλ ζηε
δηάξθεηα ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο ηηκέο θαη, θαηά πεξίπησζε, ηηο
πξνβιεπφκελεο πνζφηεηεο,
(39) «ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε»: θάζε επηρείξεζε ζηελ νπνία ν αλάδνρνο ηεο
ζχκβαζεο κπνξεί λα αζθεί, άκεζα ή έκκεζα, θπξίαξρε επηξξνή ή θάζε επηρείξεζε ε νπνία
κπνξεί λα αζθεί θπξίαξρε επηξξνή ζηνλ αλάδνρν ή ε νπνία, σο αλάδνρνο, ππφθεηηαη ζηελ
θπξίαξρε επηξξνή κηαο άιιεο επηρείξεζεο ιφγσ ηδηνθηεζίαο, ρξεκαηνδνηηθήο ζπκκεηνρήο
ή ησλ θαλφλσλ πνπ ηε δηέπνπλ· θπξίαξρε επηξξνή ηεθκαίξεηαη φηαλ κηα επηρείξεζε έλαληη
κηαο άιιεο επηρείξεζεο, άκεζα ή έκκεζα θαηέρεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ
θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο ή δηαζέηεη ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ςήθσλ νη
νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηνπο ηίηινπο πνπ έρεη εθδψζεη ε επηρείξεζε ή κπνξεί λα δηνξίδεη
πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά κέιε ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο, δηεχζπλζεο ή επνπηείαο ηεο
επηρείξεζεο,
(40) «ππεξγνιαβία»: ζχκβαζε εμ επαρζνχο αηηίαο ε νπνία ζπλάπηεηαη γξαπηψο κεηαμχ
ελφο αλαδφρνπ θαη ελφο ή πεξηζζφηεξσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε
κέξνπο ή πνζνζηνχ ηεο ζχκβαζεο θαη έρεη αληηθείκελφ ηεο πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή
ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ,
(41) «ππνςήθηνο»: νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη δεηήζεη λα ηχρεη πξνζθιήζεσο
ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία θιεηζηή ή κε δηαπξαγκάηεπζε ή ζε αληαγσληζηηθφ δηάινγν.
Άξζξν 3
Πεδίν εθαξκνγήο
(άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο)
1. Ο παξψλ λφκνο εθαξκφδεηαη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 36, 51, 52, 62 θαη 346 ηεο
πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ) ζηηο ζπκβάζεηο νη νπνίεο
ζπλάπηνληαη ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη νη νπνίεο έρνπλ σο
αληηθείκελν:
α. ηελ πξνκήζεηα ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ, ζηελ έλλνηα ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλνληαη
ηα κέξε, επηκέξνπο ζηνηρεία ή ζπλαξκνινγεκέλα ηκήκαηα, θαηαζθεπαζηηθά κέξε ή
ππνζπγθξνηήκαηα,
β. ηελ πξνκήζεηα επαίζζεηνπ εμνπιηζκνχ, ζηελ έλλνηα ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλνληαη ηα
κέξε, επηκέξνπο ζηνηρεία ή ζπλαξκνινγεκέλα ηκήκαηα, θαηαζθεπαζηηθά κέξε ή
ππνζπγθξνηήκαηα,
γ. πξνκήζεηεο, ππεξεζίεο θαη έξγα πνπ αθνξνχλ άκεζα ην ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ θαη
ηνλ επαίζζεην εμνπιηζκφ ησλ πεξηπηψζεσλ α’ θαη β’, γηα νπνηαδήπνηε ζηνηρεία ηνπ
θχθινπ δσήο ηνπο,
δ. ππεξεζίεο θαη έξγα γηα εηδηθνχο ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο ή επαίζζεηεο ππεξεζίεο θαη
επαίζζεηα έξγα.
2. ηνλ εηδηθφ ηνκέα ηεο κε ζηξαηησηηθήο αζθάιεηαο θαη ηδίσο γηα ηελ εμππεξέηεζε
αλαγθψλ ηεο δεκφζηαο θαη θξαηηθήο αζθάιεηαο, ν παξψλ λφκνο εθαξκφδεηαη θαη ζε
ζπκβάζεηο πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηεο, ππεξεζίεο θαη έξγα πνπ ζπλάπηνληαη γηα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ απηψλ.

3. ηηο ζπκβάζεηο κειεηψλ - ηερληθψλ ππεξεζηψλ θαη έξγσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ
εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/2016, θαζψο θαη ην π.δ. 378/1987 (Α΄
168).
Άξζξν 4
Δμαηξέζεηο – Υξήζε εμαηξέζεσλ
(άξζξα 11-13 ηεο Οδεγίαο)
1. Οη δηαηάμεηο ηνπ ηέηαξηνπ, πέκπηνπ θαη έθηνπ κέξνπο, θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 136 θαη
139 δελ εθαξκφδνληαη ζηηο αθφινπζεο εηδηθέο θαηεγνξίεο ζπκβάζεσλ:
α. ζηηο ζπκβάζεηο πνπ δηέπνληαη απφ εηδηθνχο δηαδηθαζηηθνχο θαλφλεο δπλάκεη δηεζλνχο
ζπκθσλίαο ή δηαθαλνληζκνχ πνπ έρεη ζπλαθζεί κεηαμχ ελφο ή πεξηζζφηεξσλ θξαηψλκειψλ θαη κηαο ή πεξηζζνηέξσλ ηξίησλ ρσξψλ,
β. ζηηο ζπκβάζεηο πνπ δηέπνληαη απφ εηδηθνχο δηαδηθαζηηθνχο θαλφλεο δπλάκεη
ζπλαθζείζαο δηεζλνχο ζπκθσλίαο ή δηαθαλνληζκνχ πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ζηάζκεπζε
ζηξαηεπκάησλ θαη αθνξά επηρεηξήζεηο θξάηνπο-κέινπο ή ηξίηεο ρψξαο,
γ. ζηηο ζπκβάζεηο πνπ δηέπνληαη απφ εηδηθνχο δηαδηθαζηηθνχο θαλφλεο δηεζλνχο
νξγαληζκνχ, πνπ αγνξάδεη γηα δηθφ ηνπ ζθνπφ ή ζε ζπκβάζεηο πνπ πξέπεη λα αλαζέζεη
θξάηνο-κέινο ζχκθσλα κε ηνπο σο άλσ θαλφλεο,
δ. ζηηο ζπκβάζεηο γηα ηηο νπνίεο ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ ζα ππνρξέσλε
ηελ Διιάδα λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο, ε απνθάιπςε ησλ νπνίσλ ζεσξείηαη φηη είλαη
αληίζεηε πξνο ηα νπζηψδε ζπκθέξνληα αζθαιείαο ηεο,
ε. ζηηο ζπκβάζεηο γηα ζθνπνχο δξαζηεξηνηήησλ ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ,
ζη. ζηηο ζπκβάζεηο πνπ αλαηίζεληαη ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο ζπλεξγαζίαο βάζεη
έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, πνπ εθηεινχληαη απφ θνηλνχ απφ ηνπιάρηζηνλ δχν θξάηε-κέιε γηα
ηελ αλάπηπμε λένπ πξντφληνο θαη, θαηά πεξίπησζε, ηηο κεηαγελέζηεξεο θάζεηο γηα φια ή
κέξε ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ πξντφληνο απηνχ. Μφιηο νινθιεξσζεί έλα ηέηνην πξφγξακκα
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ θξαηψλ-κειψλ, ηα θξάηε-κέιε αλαθέξνπλ ζηελ Δπηηξνπή ην πνζνζηφ
ησλ δαπαλψλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο,
ηε ζπκθσλία επηκεξηζκνχ ηνπ θφζηνπο θαζψο θαη ην πξνβιεπφκελν πνζνζηφ αγνξψλ αλά
θξάηνο-κέινο, εάλ ππάξρνπλ,
δ. ζηηο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί ζε ηξίηε ρψξα, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κε
ζηξαηησηηθψλ αγνξψλ, πνπ δηελεξγνχληαη φηαλ δπλάκεηο αλαπηχζζνληαη εθηφο ηνπ
εδάθνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη νη αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ απαηηνχλ νη
ζπκβάζεηο απηέο λα ζπλαθζνχλ κε νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ησλ
επηρεηξήζεσλ,
ε. ζηηο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ θηήζε ή ηε κίζζσζε, κε
νπνηαδήπνηε ρξεκαηνδνηηθά κέζα, γεο, πθηζηάκελσλ θηηζκάησλ ή άιισλ αθηλήησλ ή
αθνξνχλ άιια δηθαηψκαηα επί απηψλ,
ζ. ζηηο ζπκβάζεηο πνπ αλαηίζεληαη απφ κηα θπβέξλεζε ζε άιιε θπβέξλεζε ζρεηηθά κε:
(1) ηελ πξνκήζεηα ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ ή επαίζζεηνπ εμνπιηζκνχ, (2) ππεξεζίεο θαη
έξγα πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηέηνην εμνπιηζκφ ή, (3) ππεξεζίεο θαη έξγα εηδηθά γηα
ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο ή επαίζζεηεο ππεξεζίεο θαη επαίζζεηα έξγα,
η. ζηηο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηαηηεζίαο θαη
ζπκβηβαζκνχ,
ηα. ζηηο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ παξνρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ππεξεζηψλ, εθηφο ησλ ππεξεζηψλ αζθάιηζεο,

ηβ. ζηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο,
ηγ. ζηηο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 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.
2. Οη εηδηθέο θαηεγνξίεο ζπκβάζεσλ ησλ νπνίσλ κλεία γίλεηαη αλσηέξσ δελ επηηξέπεηαη λα
ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζθνπφ ηελ παξάθακςε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ. ηηο 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 εμνπιηζκψλ
Άξζξν 5
Γνκή Γπλάκεσλ
1. Με απφθαζε ηνπ Κπβεξλεηηθνχ πκβνπιίνπ Δμσηεξηθψλ θαη Άκπλαο (ΚΤΔΑ) πνπ
ιακβάλεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο (ΤΔΘΑ) δηακνξθψλεηαη ε
δνκή, ζε πξνζσπηθφ θαη κέζα, ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ (Γνκή Γπλάκεσλ). Ζ πξφηαζε
ηνπ ΤΔΘΑ δηακνξθψλεηαη ζε ζπλέρεηα ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ Άκπλαο
(ΑΜ), κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ πκβνπιίνπ Αξρεγψλ Γεληθψλ Δπηηειείσλ (ΑΓΔ) ζην
νπνίν εηζάγεηαη γηα δηαηχπσζε γλψκεο ζπλνιηθή πξφηαζε ηνπ Αξρεγνχ Γεληθνχ
Δπηηειείνπ Δζληθήο Άκπλαο (ΓΔΔΘΑ) γηα φινπο ηνπο Κιάδνπο, ε νπνία ιακβάλεη ππφςε
ηεο ηηο κειέηεο-εηζεγήζεηο θάζε Κιάδνπ πνπ εγθξίλνληαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ
Αλψηαηνπ πκβνπιίνπ. ηελ πξφηαζε ηνπ Αξρεγνχ ΓΔΔΘΑ ζπληίζεληαη νη αλάγθεο ησλ
Κιάδσλ θαη θαζνξίδεηαη ε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ησλ αλαγθαίσλ κέζσλ.
2. Οη κειέηεο, εηζεγήζεηο, γλψκεο, πξνηάζεηο θαη απνθάζεηο ηεο παξ. 1 δηαηππψλνληαη κε
βάζε ηελ Πνιηηηθή Δζληθήο Άκπλαο (ΠΔΑ), ηελ Δζληθή ηξαηησηηθή ηξαηεγηθή (Δ), ηε
Γεληθή ρεδίαζε Άκπλαο ηεο Υψξαο (ΓΔΑΥ) θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Κπβέξλεζεο θαη
πεξηγξάθνπλ ην ζπλνιηθφ ζρήκα νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο θαη δπλαηνηήησλ ησλ Δλφπισλ
Γπλάκεσλ, πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηελ εθηίκεζε ηεο απεηιήο θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο
νπνίνπο απηή ελδέρεηαη λα εθδεισζεί, θαζψο θαη ζηελ αλάγθε θάιπςεο ησλ απνζηνιψλ
ησλ ΔΓ.
3. Οη κειέηεο, εηζεγήζεηο, γλψκεο, πξνηάζεηο θαη απνθάζεηο ηεο παξ. 1 πεξηιακβάλνπλ
ηελ πιήξε θαηαγξαθή ησλ ππαξρφλησλ κέζσλ θαη πιήξσο ηεθκεξησκέλε αμηνιφγεζε γηα
ην βαζκφ πξαγκαηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο ελζσκάησζήο ηνπο, θαζψο θαη απνηίκεζε ησλ
απνθηεζέλησλ κέζσλ ηεο ηειεπηαίαο - θάζε θνξά - εηθνζαεηίαο. Ζ θαηαγξαθή θαη ε
απνηίκεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε εθηίκεζε ηεο
επηρεηξεζηαθήο θαηάζηαζεο θάζε νπιηθνχ ζπζηήκαηνο θαη θάζε άιινπ κέζνπ, ηεο
ελαπνκέλνπζαο δηάξθεηαο δσήο ηνπ, ηεο αλάγθεο εθζπγρξνληζκνχ ή αλαβάζκηζήο ηνπ,
ησλ δηαζέζηκσλ αληαιιαθηηθψλ θαη ππξνκαρηθψλ, ησλ δπλαηνηήησλ ζπληήξεζεο θαη ελ
γέλεη ππνζηήξημεο θαη θάζε άιιν ζπλαθέο ζηνηρείν.
4. Ζ απφθαζε ηεο παξ. 1 γηα ηε Γνκή Γπλάκεσλ σο πξνο ηα κέζα επαλαμηνινγείηαη θαη
επηθαηξνπνηείηαη θάζε πέληε (5) ρξφληα ή θαη ζπληνκφηεξα, εάλ κεηαβάιινληαη θξίζηκα
δεδνκέλα.
5. Με ηελ απφθαζε ηεο παξ. 1 πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε πιήξεο εθαξκνγή ηεο
δηαθιαδηθφηεηαο, λα επηηπγράλνληαη νη κέγηζηεο δπλαηέο ζπλέξγεηεο θαη νηθνλνκίεο

θιίκαθαο, ε κέγηζηε δπλαηή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα δεδνκέλα
ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηνπ NATO θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
6. Πξηλ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο ηεο παξ. 1 δηαηππψλεη γλψκε ε αξκφδηα Κνηλνβνπιεπηηθή
Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο.
Άξζξν 6
Μαθξνπξφζεζκνο Πξνγξακκαηηζκφο Ακπληηθψλ Δμνπιηζκψλ
1. Με βάζε ηε Γνκή Γπλάκεσλ ηνπ άξζξνπ 5, θαηαξηίδεηαη απφ ην ΓΔΔΘΑ ν
Μαθξνπξφζεζκνο Πξνγξακκαηηζκφο Ακπληηθψλ Δμνπιηζκψλ (ΜΠΑΔ) γηα ηελ πξνκήζεηα
λέσλ κέζσλ θαη ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ππνζηήξημεο ησλ πθηζηάκελσλ κέζσλ. Ο
ΜΠΑΔ έρεη δσδεθαεηή δηάξθεηα θαη επαλεμεηάδεηαη θαη επηθαηξνπνηείηαη αλά έηνο ή θαη
ζπληνκφηεξα, εάλ κεηαβάιινληαη θξίζηκα δεδνκέλα.
2. ηνλ ΜΠΑΔ απνηππψλεηαη ν ζπλνιηθφο ζρεδηαζκφο ησλ απαηηνχκελσλ αλά Γεληθφ
Δπηηειείν πξνγξακκάησλ κε ην ζπλνιηθφ εθηηκψκελν θφζηνο θαη ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο
πινπνίεζεο απηψλ.
3. Ο ΜΠΑΔ, αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνβιεπφκελε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο, δηαθξίλεηαη ζε
δχν κέξε:
α. ην πξψην κέξνο εληάζζνληαη ηα πξνγξάκκαηα πξνκήζεηαο λέσλ κέζσλ
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αξρηθήο θαη ηεο ελ ζπλερεία ππνζηήξημεο απηψλ.
β. ην δεχηεξν κέξνο εληάζζνληαη ηα πξνγξάκκαηα ππνζηήξημεο (πξνκήζεηεο,
ππεξεζίεο, έξγα ππνδνκήο) ησλ πθηζηάκελσλ κέζσλ.
4. Γηα ηελ θαηάξηηζε, επαλεμέηαζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ ΜΠΑΔ εθαξκφδνληαη ε
δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 5.
5. Γηα ηελ έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ ΜΠΑΔ νη ρξεκαηνδνηηθέο απαηηήζεηο ηνπ νπνίνπ
δχλαηαη λα θαιπθζνχλ ελ κέξεη ή ζην ζχλνιφ ηνπο απφ πηζηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη λα
εγγξαθνχλ ζε ΚΑΔ ηνπ ΤΠΔΘΑ γηα πινπνίεζε εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ
Δλφπισλ Γπλάκεσλ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7 θαη 8.
Άξζξν 7
Κπιηφκελνο Πξνγξακκαηηζκφο πκβάζεσλ ηξαηησηηθνχ Δμνπιηζκνχ
1. Με βάζε ηνλ ΜΠΑΔ ηνπ άξζξνπ 6 θαηαξηίδεηαη απφ ην ΓΔΔΘΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηε
Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Τπνζηήξημεο (ΓΓΟΤ) ν Κπιηφκελνο
Πξνγξακκαηηζκφο πκβάζεσλ ηξαηησηηθνχ Δμνπιηζκνχ (ΚΠΔ). Ο ΚΠΔ είλαη
ηεηξαεηνχο δηάξθεηαο, επαλεμεηάδεηαη δε θαη επηθαηξνπνηείηαη ζε εηήζηα βάζε ή φπνηε
απαηηεζεί γηα θάιπςε εθηάθησλ απαηηήζεσλ, ψζηε λα ελαξκνλίδεηαη κε ηνλ Κξαηηθφ
Πξνυπνινγηζκφ.
2. Γηα ηελ θαηάξηηζε, επαλεμέηαζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ ΚΠΔ εθαξκφδνληαη ε
δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 5, ε δηαδηθαζία φκσο νινθιεξψλεηαη κε απφθαζε
ηνπ ΤΔΘΑ, κεηά ηελ δηαηχπσζε γλψκεο ηεο αξκφδηαο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη
πξέπεη λα βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ ησλ πηζηψζεσλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ.
3. ηνλ ΚΠΔ εληάζζνληαη κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ρξεκαηνδφηεζεο νη ζπκβάζεηο
πξνκήζεηαο θαη ππεξεζηψλ ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ησλ έξγσλ ππνδνκήο γηα
ηελ ππνζηήξημε απηνχ, πνπ έρνπλ ππνγξαθεί ή πξνβιέπεηαη λα ππνγξαθνχλ θαηά ηε
δηάξθεηά ηνπ, ησλ νπνίσλ νη ρξεκαηνδνηηθέο απαηηήζεηο δχλαηαη λα θαιπθζνχλ ελ κέξεη ή
ζην ζχλνιφ ηνπο απφ πηζηψζεηο πνπ πξνβιέπηαη λα εγγξαθνχλ ζε ΚΑΔ ηνπ ΤΠΔΘΑ γηα
πινπνίεζε εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ.

4. Ο ΚΠΔ δηαθξίλεηαη ζε ηξία κέξε:
α. ην πξψην κέξνο εληάζζνληαη νη ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο θαη ππεξεζηψλ ζηξαηησηηθνχ
εμνπιηζκνχ κείδνλνο νηθνλνκηθήο αμίαο (ίζεο ή αλψηεξεο ησλ 30.000.000€, ρσξίο ΦΠΑ).
β. ην δεχηεξν κέξνο εληάζζνληαη νη ινηπέο ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο θαη ππεξεζηψλ
ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ.
γ. ην ηξίην κέξνο εληάζζνληαη νη ζπκβάζεηο ησλ έξγσλ ππνδνκήο πνπ είλαη αλαγθαία
γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ.
Άξζξν 8
Δλεξγνπνίεζε Πξνγξάκκαηνο ηξαηησηηθνχ Δμνπιηζκνχ
1. Κάζε πξφγξακκα, εθφζνλ είλαη εληαγκέλν ζηνλ ΜΠΑΔ ηνπ άξζξνπ 6 θαη νη ζπκβάζεηο
πινπνίεζεο απηνχ εληάζζνληαη ή πξνβιέπεηαη λα εληαρζνχλ ζηνλ ΚΠΔ ηνπ άξζξνπ 7,
ελεξγνπνηείηαη κε πξφηαζε ηνπ Αλψηαηνπ πκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ Κιάδνπ, ζηελ νπνία
πεξηιακβάλνληαη ε αηηηνιφγεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο/ζθνπηκφηεηαο, ε εθηηκψκελε ζπλνιηθή
δαπάλε κε ην πξνηεηλφκελν ρξνλνδηάγξακκα απνδέζκεπζεο ησλ πηζηψζεσλ, ε
πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία πινπνίεζεο κε ηε ζρεηηθή αηηηνιφγεζή ηεο, νη εγθεθξηκέλεο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη ελδερφκελεο απαηηήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα εθνδηαζκνχ θαη
πιεξνθνξηψλ, σο αθνινχζσο:
α. Γηα πξνγξάκκαηα ησλ νπνίσλ ε εθηηκψκελε αμία ρσξίο ΦΠΑ είλαη ίζε ή αλψηεξε
απφ ηα ρξεκαηηθά φξηα ηνπ άξζξνπ 45, ε πξφηαζε ηνπ Αλψηαηνπ πκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ
Κιάδνπ εηζάγεηαη ζην ΑΓΔ, ην νπνίν θαη γλσκαηεχεη ζρεηηθά. ηε ζπλέρεηα ν Αξρεγφο
ΓΔΔΘΑ δηαηππψλεη ηελ πξφηαζε ηνπ πξνο ηνλ ΤΔΘΑ. Ο ΤΔΘΑ δεηά ηε γλψκε ησλ
ΓΓΑΔΔ, ΓΓΟΤ θαη Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Δζληθήο Άκπλαο θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ
(ΓΓΠΔΑΓ), ελψ κπνξεί λα ζέζεη ην δήηεκα πξνο ζπδήηεζε ζην πκβνχιην Άκπλαο
(ΑΜ). Ο ΤΔΘΑ, ππνρξεσηηθά εθφζνλ ην πξφγξακκα αθνξά ζχκβαζε ή ζπκβάζεηο
κείδνλνο νηθνλνκηθήο αμίαο (άλσ ησλ 30.000.000€) θαη δπλεηηθά ζε θάζε άιιε πεξίπησζε,
εηζάγεη ην ζέκα ζην ΚΤΔΑ πνπ απνθαζίδεη ζρεηηθά κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο
Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο. Γηα
ηα ππφινηπα πξνγξάκκαηα πνπ δελ εηζάγνληαη ζην ΚΤΔΑ, ε απφθαζε ελεξγνπνίεζεο
ιακβάλεηαη απφ ηνλ ΤΔΘΑ κε εμακεληαία ελεκέξσζε ηεο αξκφδηαο Κνηλνβνπιεπηηθήο
Δπηηξνπήο.
β. Γηα πξνγξάκκαηα ησλ νπνίσλ ε εθηηκψκελε αμία ρσξίο ΦΠΑ είλαη θαηψηεξε απφ ηα
ρξεκαηηθά φξηα ηνπ άξζξνπ 45, ε απφθαζε ελεξγνπνίεζεο ιακβάλεηαη απφ ηνλ Αξρεγφ
ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ ηνπ νηθείνπ θιάδνπ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, κε εμακεληαία
ελεκέξσζε ηεο αξκφδηαο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο.
γ. Γηα πξνγξάκκαηα πνπ πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζνχλ κέζσ δηαθξαηηθήο ζπκθσλίαο,
αλεμαξηήησο εθηηκψκελεο ρξεκαηηθήο αμίαο, ε απφθαζε ελεξγνπνίεζεο ιακβάλεηαη απφ
ην ΚΤΔΑ κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο.
2. ηελ
πεξίπησζε
πξνγξάκκαηνο
πξνκήζεηαο
λένπ
κέζνπ
ή
εθζπγρξνληζκνχ/αλαβάζκηζεο πθηζηάκελνπ κέζνπ, γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο
παξ. 1 απαηηείηαη ε εθπφλεζε κειέηεο απφ ην νηθείν Γεληθφ Δπηηειείν, ε νπνία πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη:
α. Δθηίκεζε γηα ηελ ακπληηθή αλάγθε πνπ πξέπεη λα θαιπθζεί ζην πιαίζην ηεο Γνκήο
Γπλάκεσλ ηνπ άξζξνπ 5.
β. Δθηίκεζε γηα ην ζπλνιηθφ θφζηνο θχθινπ δσήο ηνπ κέζνπ ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη
νπσζδήπνηε ε αξρηθή θαη ε ελ ζπλερεία ππνζηήξημή ηνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα: ε

ζπληήξεζε, ηα αληαιιαθηηθά, ηα ππξνκαρηθά, ε εθπαίδεπζε, ηα παξειθφκελα έξγα
ππνδνκήο, νη δπλαηφηεηεο εθζπγρξνληζκνχ ή παξάηαζεο ηεο δηάξθεηαο δσήο ή
αλαβάζκηζεο θαη θάζε άιιν ζπλαθέο θαη θξίζηκν γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο
ζηνηρείν.
γ. Πξφηαζε κε ηηο απαηηήζεηο θαη ην εθηηκψκελν θφζηνο γηα ηελ αζθάιεηα εθνδηαζκνχ
κε βάζε ηηο ππάξρνπζεο θαη άκεζα δηαζέζηκεο ζηε ρψξα δπλαηφηεηεο παξαγσγήο,
ζπκπαξαγσγήο θαη ππνζηήξημεο.
3. Με ηε δηαδηθαζία ησλ παξ. 1 θαη 2, ζην πιαίζην ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
ΚΠΔ ηνπ άξζξνπ 7, κπνξεί λα ελεξγνπνηνχληαη επηπξνζζέησο πξνγξάκκαηα πνπ δελ
είλαη εληαγκέλα ζηνλ ΜΠΑΔ ηνπ άξζξνπ 6 αιιά είλαη θαηεπείγνληα ή θξίλνληαη αλαγθαία
γηα ζνβαξνχο ακπληηθνχο ιφγνπο, κε ελεκέξσζε ηεο αξκφδηαο Κνηλνβνπιεπηηθήο
Δπηηξνπήο.
4. Μέρξη ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξψηνπ ΜΠΑΔ θαη ηνπ πξψηνπ ΚΠΔ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα
άξζξα 6 θαη 7 αληίζηνηρα, κε ηε δηαδηθαζία ησλ παξ. 1 θαη 2 κπνξεί λα ελεξγνπνηνχληαη
πξνγξάκκαηα πνπ θξίλνληαη αλαγθαία γηα ηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ησλ Δλφπισλ
Γπλάκεσλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, εθφζνλ ε εθηηκψκελε αμία ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ίζε
ή αλψηεξε ησλ 10.000.000€, ρσξίο ΦΠΑ, ε αξκφδηα Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή
δηαηππψλεη ζχκθσλε γλψκε.
5. Ζ δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο πξνγξάκκαηνο νινθιεξψλεηαη κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο
απφθαζεο ηνπ Δρνληνο ηελ Οηθνλνκηθή Δμνπζία (ΔΟΔ), κε ηελ νπνία:
α. Δγθξίλεηαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη θαζνξίδνληαη ε δηαδηθαζία θαη νη
εηδηθνί φξνη πινπνίεζεο απηνχ.
β. Γίλεηαη ε εληνιή ζηελ αξκφδηα ππεξεζία γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο
ησλ ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο εηδηθνχο φξνπο αλάζεζεο θαη
εθηέιεζεο.
6. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θξίζεο, πνιέκνπ ή θαηεπεηγνπζψλ επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ
κεηά απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ, ε απφθαζε ηεο παξ. 5
δχλαηαη λα εθδίδεηαη ρσξίο ηελ ηήξεζε κέξνπο ή θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνβιεπφκελσλ
δηαδηθαζηψλ ησλ παξ. 1 έσο 4.
Άξζξν 9
Αξκνδηφηεηεο ηεο Δηδηθήο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο Δμνπιηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη
πκβάζεσλ ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ
1. Ζ Δηδηθή Γηαξθήο Δπηηξνπή Δμνπιηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη πκβάζεσλ πνπ
ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο, αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ:
α. ηα άξζξα 5 έσο 8, ζρεηηθά κε ηε Γνκή Γπλάκεσλ, ηνλ ΜΠΑΔ, ηνλ ΚΠΔ θαη ηελ
Δλεξγνπνίεζε Πξνγξάκκαηνο ηξαηησηηθνχ Δμνπιηζκνχ,
β. ην άξζξν 10, ζρεηηθά κε ηελ Δζληθή Ακπληηθή Βηνκεραληθή ηξαηεγηθή (ΔΑΒ),
γ. ην άξζξν 88, ζρεηηθά κε ηελ θαηαθχξσζε ζπκβάζεσλ κείδνλνο νηθνλνκηθήο αμίαο,
δ. ην άξζξν 130, ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε κε επηρεηξεζηαθά αλαγθαίνπ ζηξαηησηηθνχ
εμνπιηζκνχ.
2. Δπηπξφζζεηα, ε Δπηηξνπή ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ ΤΔΘΑ, κηα ηνπιάρηζηνλ θνξά ζε θάζε
ηαθηηθή ζχλνδν, γηα ηελ εμέιημε ησλ εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ κείδνλνο νηθνλνκηθήο
αμίαο θαη ηε ζπλνιηθή εμέιημε ηνπ ΜΠΑΔ θαη ηνπ ΚΠΔ.

Άξζξν 10
Δζληθή Ακπληηθή Βηνκεραληθή ηξαηεγηθή
1. Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νπζησδψλ ζπκθεξφλησλ αζθάιεηαο ηεο ρψξαο θαη ηδίσο γηα ηελ
αζθάιεηα εθνδηαζκνχ θαη ηελ επηρεηξεζηαθή απηνλνκία ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, θαζψο
θαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε πεξηφδνπο θξίζεο, επηζηξάηεπζεο ή πνιέκνπ, ην
ΤΠΔΘΑ ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ εγθαζίδξπζε θαη δηαηήξεζε κίαο
εγρψξηαο ηερλνινγηθήο-βηνκεραληθήο βάζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κέηξσλ πνπ αθνξνχλ
ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε, ζε ζπγθεθξηκέλνπο, ζηξαηεγηθνχο ηνκείο άκπλαο θαη αζθάιεηαο.
Ζ βάζε απηή δηαζθαιίδεη ηελ ηαρεία θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ
ησλ ΔΓ ζε πιηθά, αλαιψζηκα, εμαξηήκαηα, ππεξεζίεο άκεζεο ζπληήξεζεο θαη ηερληθήο
ππνζηήξημεο θαη ηελ εθηέιεζε ησλ αλαγθαίσλ έξγσλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, εγθαίξσο
θαη ππφ θάζε πεξίζηαζε.
2. Οη γεληθέο αξρέο θαη θαηεπζχλζεηο θαζψο θαη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ ηεο παξ. 1 θαζνξίδνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη, ζην πιαίζην ηεο ΠΔΑ θαη ηεο Δ, ζηελ
ΔΑΒ, ε νπνία εγθξίλεηαη απφ ην ΚΤΔΑ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ ΤΔΘΑ θαη γλψκε ηεο
Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 9.
3. ην πιαίζην ησλ πξνβιέςεσλ ηεο παξ. 1 παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα
αξρή, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 346 ηεο ΛΔΔ, λα επηβάιιεη εηδηθνχο φξνπο ζρεηηθά κε ηελ
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα πξνβιέπνπλ ηελ ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ γηα ηε
ζχλαςε εηδηθψλ ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ
135.
Άξζξν 11
Δλ ζπλερεία ππνζηήξημε νπιηθψλ ζπζηεκάησλ
1. Ζ ελ ζπλερεία ππνζηήξημε (Follow-Οn-Support: FOS) ησλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ
απνηειεί απαίηεζε κε αληηθείκελν έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα εμήο: πξνκήζεηα
πιηθψλ/αληαιιαθηηθψλ/ππξνκαρηθψλ, ππεξεζίεο φπσο, ηερληθή ππνζηήξημε, ζπληήξεζε,
έιεγρν, επηζθεπή, εθπαίδεπζε, εθζπγρξνληζκφ, παξάηαζε δηάξθεηαο δσήο θαη αλαβάζκηζε.
2. ην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο νπιηθνχ ζπζηήκαηνο, ε
αλαζέηνπζα αξρή ππνρξενχηαη λα ζπλάςεη ηαπηφρξνλα κε ηε ζχκβαζε απηή, κε ηνλ ίδην ή
άιιν νηθνλνκηθφ θνξέα, θαη ζχκβαζε ελ ζπλερεία ππνζηήξημεο ηνπ πξνο πξνκήζεηα
νπιηθνχ ζπζηήκαηνο, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζε:
α. ζχκβαζε ζπληήξεζεο, πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ θαη εθπαίδεπζεο, εθφζνλ
απαηηείηαη, σο εθ ηεο θχζεο ηνπ πξνο πξνκήζεηα ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ,
β. ζχκβαζε πξνκήζεηαο ππξνκαρηθψλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ
ηνλ πξνο πξνκήζεηα ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ,
γ. ζχκβαζε γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ, ηελ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο δσήο θαη ηελ
αλαβάζκηζε ηνπ πξνο πξνκήζεηα ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ, εθφζνλ νη απαηηήζεηο απηέο
είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο.
3. Ωο ρξφλνο έλαξμεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ελ ζπλερεία ππνζηήξημεο κπνξεί λα
ζπκθσλεζεί είηε ν ρξφλνο έλαξμεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο είηε κεηαγελέζηεξν
ρξνληθφ ζεκείν.
4. ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο, κε βάζε πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο, έρεη λνκίκσο
ζπλαθζεί ζχκβαζε πξνκήζεηαο νπιηθνχ ζπζηήκαηνο, ρσξίο ηαπηφρξνλε ζχλαςε
ζχκβαζεο ελ ζπλερεία ππνζηήξημεο ή έρνπλ εθθηλήζεη δηαδηθαζίεο γηα ζχλαςε ζχκβαζεο
πξνκήζεηαο νπιηθνχ ζπζηήκαηνο, ρσξίο πξφβιεςε γηα ηαπηφρξνλε ζχλαςε ζχκβαζεο ελ

ζπλερεία ππνζηήξημεο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα ζπλάςεη απηνηειψο ζχκβαζε ελ
ζπλερεία ππνζηήξημεο κε ηνλ ίδην ή άιιν νηθνλνκηθφ θνξέα. Δθφζνλ ζηε ζχκβαζε
πξνκήζεηαο έρνπλ ελζσκαησζεί νη βαζηθνί φξνη ζχκβαζεο ελ ζπλερεία ππνζηήξημεο, ε
αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζπλάςεη ηε ζχκβαζε ελ ζπλερεία ππνζηήξημεο
κε ηξίην νηθνλνκηθφ θνξέα κφλνλ εθφζνλ ζπλνκνινγήζεη κε απηφλ επσθειέζηεξνπο
φξνπο.
5. ε θάζε πεξίπησζε ζχλαςεο ζχκβαζεο ελ ζπλερεία ππνζηήξημεο ιακβάλνληαη ππφςε
νη πξνβιέςεηο γηα ην ρξφλν επηρεηξεζηαθήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, νη απαηηήζεηο
γηα αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ θαη αζθάιεηα εθνδηαζκνχ, θαζψο θαη νη γεληθέο αξρέο, ηα
κέηξα θαη νη θαηεπζχλζεηο ηεο ΔΑΒ.
6. Ζ παξνρή ελ ζπλερεία ππνζηήξημεο κπνξεί λα εθπιεξσζεί ζηε βάζε ζπκθσλίαοπιαηζίνπ, ζχκθσλα θαη κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 138.
ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ
Αξκνδηφηεηεο – δηαθάλεηα θαη έιεγρνο
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄
Αξκνδηφηεηεο – πιινγηθά φξγαλα ΤΠΔΘΑ
Άξζξν 12
Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο – Γεληθή Γηεχζπλζε Ακπληηθψλ Δμνπιηζκψλ θαη
Δπελδχζεσλ
1. Οη ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη έξγσλ ζηνλ ηνκέα ηεο άκπλαο ζπλάπηνληαη
απφ ην ΤΠΔΘΑ, πνπ απνηειεί ηελ αλαζέηνπζα αξρή.
2. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Ακπληηθψλ Δμνπιηζκψλ θαη Δπελδχζεσλ (ΓΓΑΔΔ) έρεη ηηο εμήο
αξκνδηφηεηεο:
α. Γηελεξγεί ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζχλαςε ησλ ζπκβάζεσλ
πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3, ησλ νπνίσλ ε εθηηκψκελε αμία
ρσξίο ΦΠΑ είλαη ίζε ή αλψηεξε απφ ηα ρξεκαηηθά φξηα ηνπ άξζξνπ 45.
β. Παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ ηεο πεξίπη. α΄ θαη δηελεξγεί ηηο
απαηηνχκελεο πξνο ηνχην δηαδηθαζίεο, πιελ ησλ παξαιαβψλ θαη πιεξσκψλ.
γ. πγθξνηεί ηα ζπιινγηθά φξγαλα ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ αξκνδηφηεηάο
ηεο, πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 16.
δ. Πξνβαίλεη ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηαηηζηηθψλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ ΤΠΔΘΑ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 33.
ε. Τινπνηεί ηελ Κξαηηθή Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 112 θαη
πηζηνπνηεί ηε ζπκκφξθσζε λέσλ πξντφλησλ εγρψξηαο πξνέιεπζεο κε ζπκθσλίεο
ηππνπνίεζεο.
ζη. Γηελεξγεί ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ αμηνπνίεζεο κε επηρεηξεζηαθά
αλαγθαίνπ ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ, κε εθηηκψκελν νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα ίζν ή αλψηεξν
απφ ηα ρξεκαηηθά φξηα ηνπ άξζξνπ 45, ζχκθσλα κε ην άξζξν 130.
δ. Παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε ησλ Πξνγξακκάησλ Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο ηνπ
Κεθαιαίνπ Β΄ ηνπ Όγδννπ Μέξνπο θαη ζπγθξνηεί ηηο επηηξνπέο ειέγρνπ θαη παξαιαβψλ
απηψλ.

ε. Δθδίδεη Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο επί ζεκάησλ εξκελείαο θαη εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο
λφκνπ, γηα ηελ ηππνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ζπκβάζεσλ ζηνλ
ηνκέα ηεο άκπλαο.
Άξζξν 13
Αξκνδηφηεηεο ησλ Γεληθψλ Δπηηειείσλ ησλ Κιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ
1. ην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηα Γεληθά Δπηηειεία ησλ Κιάδσλ ησλ
Δλφπισλ Γπλάκεσλ έρνπλ ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο:
α. Πξνζδηνξίδνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο ζην πιαίζην ηνπ ΜΠΑΔ θαη ηηο ηεθκεξηψλνπλ ζην
πιαίζην ηνπ ΚΠΔ.
β. Γηελεξγνχλ ηνλ ηερληθφ δηάινγν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 25,
γ. πληάζζνπλ θαη εγθξίλνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 39.
δ. Δηζεγνχληαη ηελ ελεξγνπνίεζε πξνγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8.
ε. Γηελεξγνχλ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζχλαςε ησλ ζπκβάζεσλ
πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3, ησλ νπνίσλ ε εθηηκψκελε αμία
ρσξίο ΦΠΑ είλαη θαηψηεξε απφ ηα ρξεκαηηθά φξηα ηνπ άξζξνπ 45, εθηφο εάλ νξίδεηαη
δηαθνξεηηθά ζηελ απφθαζε ελεξγνπνίεζεο πξνγξάκκαηνο.
ζη. Γηελεξγνχλ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζχλαςε ησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ,
κειεηψλ, ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη
ζηνλ παξφληα λφκν αλεμαξηήησο εθηηκψκελεο αμίαο.
δ. Γηελεξγνχλ ηηο παξαιαβέο ζε εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ ζπλαθζεί.
ε. πγθξνηνχλ ηα ζπιινγηθά φξγαλα ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο
ζπκβάζεσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο, πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 16 θαη 17.
ζ. Παξαθνινπζνχλ ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ ησλ πεξηπηψζεσλ ε΄θαη ζη΄ θαη
δηελεξγνχλ ηηο απαηηνχκελεο πξνο ηνχην δηαδηθαζίεο, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ
απφθαζε θαηαθχξσζεο.
η. Γηελεξγνχλ ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηε 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.
2. Με απφθαζε ηνπ ΤΔΘΑ επηιχνληαη δεηήκαηα θαηαθαηηθήο ή απνθαηηθήο ζχγθξνπζεο
αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ΓΓΑΔΔ θαη Γεληθψλ Δπηηειείσλ.
Άξζξν 14
πιινγηθά φξγαλα
1. Σα φξγαλα πξαγκαηνπνίεζεο ησλ πξνκεζεηψλ ησλ ΔΓ δηαθξίλνληαη ζε γλσκνδνηηθά
θαη εθηειεζηηθά.
2. Σα γλσκνδνηηθά φξγαλα είλαη:
α. Οη Κεληξηθέο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Πξνκεζεηψλ (ΚΓΔΠ) ηεο ΓΓΑΔΔ θαη ησλ
Γεληθψλ Δπηηειείσλ.
β. Οη Πεξηθεξεηαθέο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Πξνκεζεηψλ (ΠΓΔΠ).
3. Σα εθηειεζηηθά φξγαλα, ηα νπνία είλαη αξκφδηα ηφζν γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ δηαδηθαζηψλ
ζχλαςεο ησλ ζπκβάζεσλ φζν θαη γηα ηελ εθηέιεζε απηψλ, είλαη:
α. Οη επηηξνπέο δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ.
β. Οη επηηξνπέο δηαπξαγκαηεχζεσλ.

γ. Οη επηηξνπέο εκπεηξνγλσκφλσλ.
δ. Οη επηηξνπέο αμηνιφγεζεο πξνζθπγψλ.
ε. Οη επηηξνπέο ειέγρνπ θαη παξαιαβήο ησλ ζπκβαηηθψλ αληηθεηκέλσλ.
ζη. Οη δεπηεξνβάζκηεο
αληηθεηκέλσλ.

επηηξνπέο

ειέγρνπ

θαη

παξαιαβήο

ησλ

ζπκβαηηθψλ

4. Οη επηηξνπέο ηεο παξ. 3 απαξηίδνληαη απφ ηξία ηνπιάρηζηνλ κέιε, ζηειέρε ησλ
Δλφπισλ Γπλάκεσλ ή/θαη κφληκνπο ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο. Σα
κέιε ησλ επηηξνπψλ δελ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία επηηξνπή
γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε νχηε λα αληηθαζίζηαληαη ρσξίο αηηηνινγεκέλε απφθαζε
ηνπ θνξέα πνπ ζπγθξφηεζε ηελ επηηξνπή. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ησλ επηηξνπψλ θαζνξίδεηαη
σο εμήο:
α. γηα ηηο επηηξνπέο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ, ίζε κε ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ,
β. γηα ηηο επηηξνπέο δηαπξαγκαηεχζεσλ, ίζε κε ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπο,
γ. γηα ηηο επηηξνπέο εκπεηξνγλσκφλσλ, ίζε κε ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
νινθιήξσζε ηεο εκπεηξνγλσκνζχλεο,
δ. γηα ηηο επηηξνπέο αμηνιφγεζεο πξνζθπγψλ, εηήζηα,
ε. γηα ηηο επηηξνπέο ειέγρνπ θαη παξαιαβήο, δχλαηαη λα είλαη ίζε κε ην ρξφλν πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο,
ζη. γηα ηηο δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο ειέγρνπ θαη παξαιαβήο, εηήζηα.
5. Ζ ζπγθξφηεζε ησλ επηηξνπψλ ηεο παξ. 3 πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο
πξνβιέςεηο ησλ άξζξσλ 12 θαη 13. Με ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο νξίδνληαη ηα ηαθηηθά
θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε θαη ε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο απηψλ.
6. Απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή ζηηο αλσηέξσ επηηξνπέο πξνζψπσλ πνπ κε νπνηνλδήπνηε
ηξφπν έιαβαλ κέξνο ζηε ζχληαμε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ζηελ πξνβνιή ησλ
επηρεηξεζηαθψλ απαηηήζεσλ ηνπ ππφ ζχκβαζε αληηθεηκέλνπ. Γελ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή
ηνπ αξκφδηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ πιηθνχ ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ θαη παξαιαβήο ηνπ ίδηνπ
πιηθνχ θαη αληίζηξνθα.
7. ε θάζε θνξέα δηελέξγεηαο δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κπνξεί λα ζπγθξνηείηαη
κφληκε επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ, ε ζεηεία ησλ κειψλ ηεο νπνίαο δελ κπνξεί λα
ππεξβεί ην δηάζηεκα ηνπ ελφο έηνπο.
8. Οη ζπλεδξηάζεηο θαη ε ιεηηνπξγία ησλ επηηξνπψλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ δηέπνληαη απφ
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (λ.2690/1999, Α΄ 45), εθηφο αλ νξίδεηαη
δηαθνξεηηθά ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.
Άξζξν 15
Κεληξηθέο - Πεξηθεξεηαθέο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Πξνκεζεηψλ
1. ηε ΓΓΑΔΔ ζπγθξνηείηαη ΚΓΔΠ, κε απφθαζε ηνπ ΤΔΘΑ. Ζ ΚΓΔΠ/ΓΓΑΔΔ ππάγεηαη ζηνλ
Αλαπιεξσηή Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΓΑΔΔ, ν νπνίνο πξνεδξεχεη απηήο. Απνηειείηαη απφ
ηνλ Πξφεδξν θαη ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ κέιε, αλψηαηνπο ή αλσηέξνπο αμησκαηηθνχο ή
πνιηηηθνχο ππαιιήινπο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ εηδηθφηεηα αλάινγε κε ηε
θχζε ησλ πξνκεζεηψλ, νη νπνίνη δελ απαιιάζζνληαη απφ ηα ππφινηπα θαζήθνληά ηνπο.
ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ πξνέδξνπ, αλαπιεξψλεηαη απφ ην αξραηφηεξν κέινο ηεο
επηηξνπήο. ηελ ΚΓΔΠ/ΓΓΑΔΔ γηα πξνκήζεηα ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ ζπκκεηέρεη σο

κέινο θαη εθπξφζσπνο ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ ή ησλ Γεληθψλ Δπηηειείσλ επί δηαθιαδηθήο
πξνκήζεηαο, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ.
2. ηα Γεληθά Δπηηειεία ησλ Κιάδσλ ησλ ΔΓ ζπγθξνηνχληαη κε απφθαζε ησλ Αξρεγψλ
ησλ Κιάδσλ ΚΓΔΠ, πνπ απνηεινχληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα κέιε,
αλψηαηνπο ή αλσηέξνπο αμησκαηηθνχο ή πνιηηηθνχο ππαιιήινπο ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ εηδηθφηεηα αλάινγε κε ηε θχζε ησλ πξνκεζεηψλ. ηελ ΚΓΔΠ ησλ
Γεληθψλ Δπηηειείσλ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη σο κέινο θαη εθπξφζσπνο ηεο ΓΓΑΔΔ.
Πεξαηηέξσ, ζε επίπεδα θιηκαθίσλ δηνίθεζεο ΔΓ θαηψηεξσλ απφ ηα Γεληθά Δπηηειεία, κε
δηαηαγή ηνπ αξκφδηνπ δηνηθεηή, ζπγθξνηνχληαη νη ΠΓΔΠ θαη απνηεινχληαη απφ ηνλ
Πξφεδξν θαη ηξεηο έσο πέληε αμησκαηηθνχο ή ππαιιήινπο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε
εηδηθφηεηα αλάινγε ηεο θχζεο ηεο πξνκήζεηαο πνπ πξφθεηηαη λα εμεηαζζεί.
3. Οη ΚΓΔΠ ησλ Γεληθψλ Δπηηειείσλ ππάγνληαη ζηνλ Τπαξρεγφ ή ηνλ Γηεπζπληή Κιάδνπ
ηνπ νηθείνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ, ν νπνίνο θαη πξνεδξεχεη απηψλ, ελψ νη ΠΓΔΠ ππάγνληαη
ζηνλ δηνηθεηή ηνπ θιηκαθίνπ δηνίθεζεο ησλ Γεληθψλ Δπηηειείσλ. Σα κέιε ησλ ΚΓΔΠ θαη
ΠΓΔΠ δελ απαιιάζζνληαη απφ ηα θαζήθνληα ηνπο θαη δελ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηέρνπλ
ζηα φξγαλα εθηέιεζεο ησλ πξνκεζεηψλ πνπ θξίλνληαη.
4. Υξέε εηζεγεηή ζηηο ΚΓΔΠ θαη ΠΓΔΠ εθηειεί ν εθάζηνηε πξντζηάκελνο ηκήκαηνο ηνπ
θνξέα πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα, ελψ θαζήθνληα γξακκαηέα εθηειεί θαηψηεξνο
αμησκαηηθφο. Ο εηζεγεηήο θαη ν γξακκαηέαο δελ απνηεινχλ κέιε ηεο επηηξνπήο.
5. Οη ΚΓΔΠ θαη ΠΓΔΠ ζπλεδξηάδνπλ φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ θνξέα ππαγσγήο ηνπο.
Απαξηία ζεσξείηαη φηη ππάξρεη φηαλ νη παξφληεο είλαη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο απφληεο, νη
δε απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε ζρεηηθή πιεηνςεθία. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε
ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ. Σα νλφκαηα ησλ κειψλ πνπ κεηνςήθεζαλ, θαζψο θαη ε γλψκε
απηψλ, αλαγξάθνληαη ζην πξαθηηθφ ηεο ζπλεδξίαζεο.
6. Οη ΚΓΔΠ θαη ΠΓΔΠ γλσκνδνηνχλ αηηηνινγεκέλα θαη εγγξάθσο γηα ηηο παξαθάησ
πεξηπηψζεηο πξνκεζεηψλ πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπο:
α. Γηα ηε ζχλαςε εηδηθψλ θαηεγνξηψλ ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 140.
β. Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 103.
γ. Γηα ηε ιχζε ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 104.
δ. Γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 125.
ε. Γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο
ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 88 θαη 90, αληίζηνηρα.
ζη. Γηα θάζε άιιν ζέκα ην νπνίν πξνβιέπεηαη απφ ηνλ παξφληα λφκν ή πξέπεη λα
παξαπεκθζεί γηα γλσκνδφηεζε θαηά ηελ θξίζε ηνπ ΔΟΔ.
7. Οη ΚΓΔΠ θαη ΠΓΔΠ, κεηά απφ αίηεκά ηνπο, ππνβνεζνχληαη ζην έξγν ηνπο απφ
θαηάιιεινπο θαηά πεξίπησζε εκπεηξνγλψκνλεο, σο ζπκβνπιεπηηθά κέιε.
Άξζξν 16
Αξκνδηφηεηεο νξγάλσλ δηελέξγεηαο δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ
1. ην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ
ζπγθξνηνχληαη νη αθφινπζεο επηηξνπέο:
α. Οη Δπηηξνπέο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ.
β. Οη Δπηηξνπέο Γηαπξαγκαηεχζεσλ.
γ. Οη Δπηηξνπέο Δκπεηξνγλσκφλσλ.

δ. Οη Δπηηξνπέο Αμηνιφγεζεο Πξνζθπγψλ.
2. Οη αλσηέξσ επηηξνπέο ππάγνληαη ζηνλ θνξέα (ΓΓΑΔΔ ή Γεληθά Δπηηειεία) πνπ θάζε
θνξά είλαη αξκφδηνο γηα ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ησλ ζπκβάζεσλ.
3. Οη Δπηηξνπέο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ είλαη αξκφδηεο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ
δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα:
α. Γηελεξγνχλ ηνπο δηαγσληζκνχο κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε
δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ.
β. Αμηνινγνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνηνηηθήο επηινγήο θαη ηηο πξνζθνξέο ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ, αθνχ ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηα πξαθηηθά ησλ επηηξνπψλ
εκπεηξνγλσκφλσλ φπνπ απαηηνχληαη. Ζ αμηνιφγεζε κπνξεί λα δηαθέξεη απφ ηελ θξίζε θαη
ηηο δηαπηζηψζεηο ησλ ελ ιφγσ επηηξνπψλ, εθφζνλ αηηηνινγείηαη πιήξσο.
γ. Δηζεγνχληαη πεξί ηεο απνδνρήο ή ηεο απφξξηςεο ησλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςήθησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.
δ. Δηζεγνχληαη ηελ αλάδεημε πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, ηελ θαηαθχξσζε ή ηελ καηαίσζε
ηνπ δηαγσληζκνχ.
ε. πληάζνπλ ηα ηειηθά ζρέδηα ζπκβάζεσλ.
4. Οη Δπηηξνπέο Γηαπξαγκαηεχζεσλ είλαη αξκφδηεο γηα ηε δηαπξαγκάηεπζε θαη ζχληαμε
ησλ φξσλ ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ άξζξνπ 4 ή ηεο ηξνπνπνίεζεο ζπκβάζεσλ θαηά ην άξζξν
103.
5. Οη Δπηηξνπέο Δκπεηξνγλσκφλσλ ζπγθξνηνχληαη ππνρξεσηηθά εάλ ν δηαγσληζκφο
δηελεξγείηαη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 83, θαη πξναηξεηηθά ζε θάζε άιιε πεξίπησζε. Οη
αξκνδηφηεηέο ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο:
α. Πξνβαίλνπλ ζε πιήξε ηερληθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, κε βάζε ηηο
θαζνξηζζείζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
β. Αμηνινγνχλ ή βαζκνινγνχλ ηηο πξνζθνξέο ζε ζπλάξηεζε κε ηα ηερληθά θαη ινηπά
ζηνηρεία ηεο δηαθήξπμεο θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82.
γ. Διέγρνπλ θαη αμηνινγνχλ, εθφζνλ απαηηείηαη, ηηο θαηαζθεπαζηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ
δηαγσληδνκέλσλ.
δ. πληάζζνπλ αηηηνινγεκέλν πξαθηηθφ ζην νπνίν αλαθέξεηαη ππνρξεσηηθά θαη ε
γλψκε ηεο κεηνςεθίαο.
6. Οη Δπηηξνπέο Αμηνιφγεζεο Πξνζθπγψλ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ εμέηαζε ησλ πξνζθπγψλ
θαηά ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 93 θαη 127.
Άξζξν 17
Αξκνδηφηεηεο νξγάλσλ εθηέιεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη
ππεξεζηψλ
1. ην πιαίζην ηεο εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ ζπγθξνηνχληαη νη
αθφινπζεο επηηξνπέο:
α. Οη επηηξνπέο ειέγρνπ θαη παξαιαβήο ζπκβαηηθψλ αληηθεηκέλσλ.
β. Οη δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο ειέγρνπ θαη παξαιαβήο ζπκβαηηθψλ αληηθεηκέλσλ.
2. Οη επηηξνπέο ειέγρνπ θαη παξαιαβήο έρνπλ ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο:
α. Παξαθνινπζνχλ ιεπηνκεξψο θαη ειέγρνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ θαη
ησλ ππνρξεψζεσλ, ηφζν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο φζν θαη ησλ αλαδφρσλ.

β. Δηζεγνχληαη ηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ φξσλ ησλ
ζπκβάζεσλ.
γ. Δηζεγνχληαη ηελ παξαπνκπή ησλ δηαθσληψλ πνπ αλαθχνληαη κεηαμχ ησλ αλαδφρσλ
θαη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζηε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή ειέγρνπ θαη παξαιαβήο.
δ. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο δχλαληαη λα θαινχλ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εκπεηξνγλψκνλεο,
ησλ νπνίσλ ε γλψκε είλαη ζπκβνπιεπηηθή.
ε. ηηο πεξηπηψζεηο πξνκήζεηαο ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ:
αα) Παξίζηαληαη ζηνπο ειέγρνπο αμηνιφγεζεο θαηαιιειφηεηαο φπνπ απηφ απαηηεζεί.
ββ) Πξνβαίλνπλ θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ πιηθνχ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε
ζχκβαζε, ζε ειέγρνπο, (καθξνζθνπηθνχο, ιεηηνπξγηθνχο, επηρεηξεζηαθνχο θ.ιπ.) ηνπ ππφ
πξνκήζεηα πιηθνχ, κε ηελ παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή ή λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ.
ζη. Μεηά ηε ιήμε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ ζπληάζζνπλ ηα ζρεηηθά
πξσηφθνιια παξαιαβήο ή απφξξηςεο ησλ ζπκβαηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο ηεο ζχκβαζεο.
3. Οη δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο ειέγρνπ θαη παξαιαβήο έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα, ζε
πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ πξνκεζεπηή/παξφρνπ ππεξεζίαο κε ηελ απφθαζε ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ ιήθζεθε θαηφπηλ ησλ εηζεγήζεσλ ηεο πεξίπη. β΄ ηεο παξ. 2,
αθνχ ιάβνπλ ππφςε ηνπο ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν, ηα ππφινηπα ζρεηηθά ζηνηρεία θαη ηηο
απφςεηο ηνπ πξνκεζεπηή/παξφρνπ ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, λα εμεηάδνπλ ην ππφ
πξνκήζεηα είδνο ή ηελ παξερφκελε ππεξεζία, θαηά ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηε ζχκβαζε,
λα επαλαιακβάλνπλ ηνπο ειέγρνπο ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ θαη παξαιαβήο θαη λα
ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξo 120.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ B΄
Γηαθάλεηα θαη έιεγρνο
Άξζξν 18
Καλφλεο δηαθάλεηαο θαη δενληνινγίαο πνπ εθαξκφδνπλ ηα φξγαλα ησλ Δλφπισλ
Γπλάκεσλ
1. Σν ζηξαηησηηθφ θαη πνιηηηθφ πξνζσπηθφ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ πνπ απαζρνιείηαη κε
θάζε είδνπο ζρέζε εξγαζίαο επηηξέπεηαη, ζην πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, λα δηελεξγεί
επαθέο κφλν κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ
ζε δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο ή ζε δηαδηθαζίεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηε ζχλαςε
ζπκβάζεσλ.
2. Δλεκέξσζε απφ νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ επηηξέπεηαη λα γίλεηαη
θαη ζην πιαίζην δηελέξγεηαο ηερληθνχ δηαιφγνπ ή έξεπλαο αγνξάο, θαζψο θαη ζην πιαίζην
εκεξίδσλ, ελεκεξσηηθψλ ζπλαληήζεσλ, εθζέζεσλ θαη ζπλεδξίσλ πνπ δηνξγαλψλνληαη ζε
εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ εμειίμεσλ ζε ηνκείο
ακπληηθήο βηνκεραλίαο θαη ηερλνινγίαο. Αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηηο ελ ιφγσ ζπλαληήζεηο
αλαξηάηαη ζηελ θεληξηθή ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΔΘΑ, ηνπ νηθείνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ ή ηεο
νηθείαο Γηεχζπλζεο, ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ.
3. Απαγνξεχεηαη ζην ζηξαηησηηθφ θαη πνιηηηθφ πξνζσπηθφ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ πνπ
απαζρνιείηαη κε θάζε είδνπο ζρέζε εξγαζίαο, λα επηδηψθεη ή λα απνδέρεηαη, άκεζα ή
έκκεζα, νπνηαδήπνηε πιηθή εχλνηα, δψξν ή αληάιιαγκα, θαηά ην ρεηξηζκφ ησλ ππνζέζεσλ
ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.

4. Απαγνξεχεηαη ζην ζηξαηησηηθφ θαη πνιηηηθφ πξνζσπηθφ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ πνπ
ρεηξίδεηαη ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ ή έξγσλ ζηνλ ηνκέα ηεο άκπλαο λα
απαζρνιείηαη, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, έξγνπ ή εληνιήο, ζε νηθνλνκηθνχο θνξείο
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ησλ αλσηέξσ ζπκβάζεσλ. Ζ
απαγφξεπζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ηζρχεη θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3)
ηνπιάρηζηνλ εηψλ κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ παξαπάλσ πξνζσπηθνχ απφ ηε ζρεηηθή ζέζε.
5. Ζ παξάβαζε ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ ζπληζηά πεηζαξρηθφ παξάπησκα γηα ην νπνίν
επηβάιινληαη νη εμήο πνηλέο: α) ζην ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ, νη πξνβιεπφκελεο πεξί
πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ ζπλήζεηο ή θαηαζηαηηθέο πεηζαξρηθέο πνηλέο, β) ζηνπο
πνιηηηθνχο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο, νη πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν
109 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη
Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. (λ. 3528/2007, Α΄ 26), γ) ζην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο
ηδησηηθνχ δηθαίνπ, νη πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 39 ηνπ
π.δ.410/1988 (Α΄ 191), εθηφο εάλ ε παξάβαζε ζηνηρεηνζεηεί ζπνπδαίν ιφγν θαηαγγειίαο
ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο. Δηδηθά ε παξαβίαζε ηεο απαγφξεπζεο ηεο παξ. 3 ζπληζηά
επηβαξπληηθή πεξίζηαζε θαη ιακβάλεηαη ππφςε απφ ην αξκφδην πεηζαξρηθφ φξγαλν θαηά
ηελ επηβνιή ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο.
Άξζξν 19
Ρήηξα αθεξαηφηεηαο
1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο εηδηθή
ξήηξα αθεξαηφηεηαο, βάζεη ηεο νπνίαο νη νηθνλνκηθνί θνξείο ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνη
ηνπο, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ζπκβάζεσλ
πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ ή έξγσλ ζηνλ ηνκέα ηεο άκπλαο, δεζκεχνληαη φηη ζε φια ηα
ζηάδηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο δελ ελήξγεζαλ αζέκηηα,
παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαη φηη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα κελ ελεξγνχλ θαη` απηφλ ηνλ
ηξφπν θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε απηήο. Ζ
αλαζέηνπζα αξρή πεξηιακβάλεη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δεζκεπηηθέο δειψζεηο φηη νη
νηθνλνκηθνί θνξείο:
α. δελ δηέζεηαλ εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε, πέξαλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηήιζαλ ζηε
γλψζε θαη ζηελ αληίιεςε ηνπο κέζσ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζην πιαίζην ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπο ζε ζπλεδξηάζεηο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ
ζπλαληήζεσλ θαη δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί,
β. δελ πξαγκαηνπνίεζαλ ελέξγεηεο λφζεπζεο ηνπ αληαγσληζκνχ κέζσ ρεηξαγψγεζεο
ησλ πξνζθνξψλ είηε αηνκηθψο είηε ζε ζπλεξγαζία κε ηξίηνπο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην
δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ,
γ. δελ δηελήξγεζαλ νχηε ζα δηελεξγήζνπλ πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή θαη κεηά ηε ιήμε ηεο
ζχκβαζεο παξάλνκεο πιεξσκέο γηα δηεπθνιχλζεηο, εμππεξεηήζεηο ή ππεξεζίεο πνπ
αθνξνχλ ηε ζχκβαζε θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο,
δ. δελ πξφζθεξαλ νχηε ζα πξνζθέξνπλ πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή θαη κεηά ηε ιήμε ηεο
ζχκβαζεο, άκεζα ή έκκεζα, νπνηαδήπνηε πιηθή εχλνηα, δψξν ή αληάιιαγκα ζε
ππαιιήινπο ή κέιε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαζψο θαη ζε
ζπδχγνπο, ζπγγελείο ζε επζεία γξακκή κέρξη θαη ηξίηνπ βαζκνχ εμ αίκαηνο θαη εμ
αγρηζηείαο ή ζπλεξγάηεο απηψλ νχηε ρξεζηκνπνίεζαλ ή ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηξίηα
πξφζσπα, γηα λα δηνρεηεχζνπλ ρξεκαηηθά πνζά ζηα πξναλαθεξφκελα πξφζσπα,
ε. δελ πξφζθεξαλ νχηε ζα πξνζθέξνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ή θαη κεηά ηε ιήμε ηεο
ζχκβαζεο, άκεζα ή έκκεζα, δψξα, δσξεέο, θηιαλζξσπηθέο παξνρέο, ρνξεγίεο ή

ρξεκαηηθά πνζά θαη επηρνξεγήζεηο κε νπνηαδήπνηε κνξθή ή αηηηνινγία, ζε πνιηηηθά
θφκκαηα, θνκκαηηθνχο εθπξνζψπνπο ή επηθεθαιήο θνκκάησλ, Τπνπξγνχο ή
Τθππνπξγνχο ή κεηαθιεηνχο ππαιιήινπο ηεο Κπβέξλεζεο, βνπιεπηέο ή αηξεηά φξγαλα
ηεο ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο ή ζε νξγαλψζεηο ησλ νπνίσλ επηθεθαιήο
είλαη πνιηηηθνί, θαζψο θαη ζε ζπδχγνπο, ζπγγελείο ζε επζεία γξακκή κέρξη θαη ηξίηνπ
βαζκνχ εμ αίκαηνο θαη εμ αγρηζηείαο ή ζπλεξγάηεο απηψλ, νχηε ρξεζηκνπνίεζαλ ή ζα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηξίηα πξφζσπα, γηα λα δηνρεηεχζνπλ ρξεκαηηθά πνζά ζηα
πξναλαθεξφκελα πξφζσπα.
2. 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 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.
3. Δάλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο παξαβηάζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο θαη απαγνξεχζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηηο παξ. 1 θαη 2 επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ ΤΔΘΑ, νη αθφινπζεο
θπξψζεηο:
α. αλ δελ έρεη νινθιεξσζεί ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζσξεπηηθά, έθπησζε ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο θαη
απνθιεηζκφο απφ ηνπο δηαγσληζκνχο θαη ηηο ζπκβάζεηο ηνπ ΤΠΔΘΑ ηνπιάρηζηνλ γηα ηξία
(3) έηε,
β. αλ έρεη νινθιεξσζεί ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, πνηληθή ξήηξα ηζφπνζε κε ηελ
εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη απνθιεηζκφο απφ ηνπο δηαγσληζκνχο θαη ηηο ζπκβάζεηο ηνπ
ΤΠΔΘΑ ηνπιάρηζηνλ γηα ηξία (3) έηε.
4. Οη επηιεγέληεο σο αλάδνρνη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνρξενχληαη λα ζπκπεξηιάβνπλ ζην
θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.
1599/1986, ππνγεγξακκέλε απφ ηνπο ίδηνπο ή ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, ζηελ
νπνία λα δειψλνπλ φηη δελ έρνπλ παξαβεί θάπνηα απφ ηηο ππνρξεψζεηο ησλ παξ. 1 θαη 2
θαη φηη έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ηελ πξφβιεςε επηβνιήο ησλ θπξψζεσλ ηεο παξ. 3. Ζ
ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε πξνζαξηάηαη ζηε ζχκβαζε θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο
απηήο.
5. Οη ππνρξεψζεηο θαη απαγνξεχζεηο ησλ παξ. 1 θαη 2 ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ θαη απαγνξεχζεσλ
ησλ παξ. 1 θαη 2 απφ ηα πξφζσπα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θαη εθφζνλ ε παξάβαζε
απηή δελ ζεξαπεπηεί κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ζρεηηθήο
εηδνπνίεζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε απφθαζε ηνπ ΤΔΘΑ, λα θεξχμεη ηνλ
νηθνλνκηθφ θνξέα έθπησην ή λα επηβάιεη πνηληθή ξήηξα πνζνχ ίζνπ κε ην 10%, θαη`
αλψηαην φξην, ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο πνπ έρεη ζπλάςεη κε ηελ αλαζέηνπζα
αξρή.
Άξζξν 20
Μεηαβνιέο ζην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θαη ζηε δηνίθεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
1. Oη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνρξενχληαη λα γλσζηνπνηνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κεηά ηε
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηνπο, ζηε
δηνίθεζε ή ηνλ εηαηξηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο.

2. Μέζα ζε ηξεηο κήλεο απφ ηελ αλσηέξσ γλσζηνπνίεζε, ε αλαζέηνπζα αξρή δηθαηνχηαη:
α) Να 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.
β) Να αληηηαρζεί ζηε γλσζηνπνηεζείζα ζπκκεηνρή ή κεηαβνιή ή εηαηξηθφ κεηαζρεκαηηζκφ,
εθφζνλ δηαπηζηψζεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη εζληθήο αζθάιεηαο ή δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο θαη
λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε.
ε θάζε πεξίπησζε, 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.
3. Ζ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 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
1. Οη ζπκβάζεηο πνπ δηέπνληαη απφ ηνλ παξφληα λφκν ππάγνληαη ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν
λνκηκφηεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, εθφζνλ ε πξνυπνινγηζζείζα αμία ηεο ζχκβαζεο
ππεξβαίλεη ην φξην ηνπ 1.000.000€ ρσξίο ΦΠΑ. Απφ ηνλ έιεγρν απηφλ εμαηξνχληαη νη
ζπκβάζεηο ησλ πεξηπη. α΄, β΄, γ΄, ζη΄, δ΄ θαη ζ΄ ηνπ άξζξνπ 4.
2. ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηεο παξ. 1 ππάγνληαη θαη νη ηξνπνπνηεηηθέο ζπκβάζεηο πνπ
εκπίπηνπλ ζηηο πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο, αλεμαξηήησο ηνπ εάλ ε θχξηα ζχκβαζε
δηήιζε απφ ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. ην πιαίζην
ηνπ ειέγρνπ ησλ ζπκβάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πεξηπη. δ΄ θαη ε΄ ηνπ άξζξνπ 4, ην
Διεγθηηθφ πλέδξην νθείιεη λα δηαζθαιίζεη ην απφξξεην ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ, ν
νπνίνο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ επηζηξέθεηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ
ΤΠΔΘΑ.
ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ
Θέκαηα ζχλαςεο ζπκβάζεσλ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄
Γεληθέο αξρέο θαη θαλφλεο
Άξζξν 22
Αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ
(άξζξν 4 ηεο Οδεγίαο)
Ζ αλαζέηνπζα αξρή αληηκεησπίδεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηζφηηκα θαη ρσξίο δηαθξίζεηο
θαη ελεξγεί κε δηαθάλεηα.
Άξζξν 23
Κεληξηθή Αξρή Πξνκεζεηψλ
(άξζξν 10 ηεο Οδεγίαο)
1. H αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα απνθηά πξντφληα, ππεξεζίεο ή έξγα απφ ή κέζσ
Κεληξηθψλ Αξρψλ Πξνκεζεηψλ.
2. Ζ αλαζέηνπζα αξρή πνπ απνθηά πξντφληα, ππεξεζίεο ή έξγα απφ ή κέζσ Κεληξηθψλ
Αξρψλ Πξνκεζεηψλ, ζεσξείηαη φηη έρεη ηεξήζεη ηνλ παξφληα λφκν εθφζνλ:
α. είηε ηνλ έρεη ηεξήζεη ε Κεληξηθή Αξρή Πξνκεζεηψλ,
β. είηε, φηαλ ε Κεληξηθή Αξρή Πξνκεζεηψλ δελ είλαη αλαζέηνπζα αξρή, νη θαλφλεο
αλάζεζεο ζχκβαζεο ηνπο νπνίνπο εθαξκφδεη ζπκκνξθψλνληαη πξνο φιεο ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο λφκνπ θαη νη ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη κπνξεί λα ππφθεηληαη ζε
απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο πξνζθπγήο, αλάινγεο πξνο εθείλεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην
Κεθάιαην E΄ ηνπ έθηνπ Μέξνπο.
Άξζξν 24
Οηθνλνκηθνί θνξείο – Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο
(άξζξα 5, 50 ηεο Οδεγίαο)
1. Οη 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, θαηά ηελ εζληθή λνκνζεζία,
λα είλαη είηε θπζηθά είηε λνκηθά πξφζσπα.
2. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα επηηξέπεη ζε νηθνλνκηθνχο θνξείο απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ
έρνπλ, δπλάκεη ηεο λνκνζεζίαο ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζήο ηνπο, ην δηθαίσκα λα
δηελεξγνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε παξνρή, λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο,
εθφζνλ γίλεηαη ξεηή πεξί ηνχηνπ κλεία ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
3. ηελ πεξίπησζε ζπκβάζεσλ έξγσλ ή ππεξεζηψλ ή ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ πνπ
πεξηιακβάλνπλ επηπιένλ εξγαζίεο ή ππεξεζίεο ηνπνζέηεζεο θαη εγθαηάζηαζεο, είλαη
δπλαηφλ λα δεηείηαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα λα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ή ζηελ
αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπο ηα νλφκαηα θαη ηα θαηάιιεια επαγγεικαηηθά πξνζφληα ησλ
πξνζψπσλ, ηα νπνία επηθνξηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο.
4. Οη ελψζεηο πξνζψπσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο ή λα
εκθαλίδνληαη σο ππνςήθηνη. Γηα ηελ ππνβνιή κηαο πξνζθνξάο ή κηαο αίηεζεο
ζπκκεηνρήο, ε αλαζέηνπζα αξρή δελ κπνξεί λα απαηηεί απφ ηηο ελψζεηο πξνζψπσλ λα
πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή. Δλ ηνχηνηο, ε επηιεγείζα έλσζε πξνζψπσλ
είλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεί λα πεξηβιεζεί ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εάλ ηεο αλαηεζεί
ε ζχκβαζε, ζην κέηξν πνπ ε πεξηβνιή απηήο ηεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ
νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.

5. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ, 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. Ο πξνζθέξσλ πεξηιακβάλεη ζηελ πξνζθνξά
ηνπ εμαληιεηηθφ θαηάινγν ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ν νπνίνο ελεκεξψλεηαη γηα
ηηο νπνηεζδήπνηε κεηαβνιέο ζηνπο δεζκνχο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ηνπο.
6. Ζ αλάζεζε ζπκβάζεσλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή ππνςήθην ζηνπο αλσηέξσ
νηθνλνκηθνχο θνξείο δελ ζεσξείηαη ππεξγνιαβία θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ζπλππνινγίδεηαη
ζην ειάρηζην πνζνζηφ ππεξγνιαβίαο πνπ ελδερνκέλσο επηβάιεη ζηνλ αλάδνρν ε
αλαζέηνπζα αξρή, νχηε ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ πεξί ππεξγνιαβηθήο
αλάζεζεο ηκήκαηνο ή πνζνζηνχ ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο κέζσ δηαγσληζηηθήο
δηαδηθαζίαο θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 41.
7. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε πξνζψπσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ,
φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.
ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ έλσζε πξνζψπσλ, ε επζχλε απηή
εμαθνινπζεί κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
Άξζξν 25
Σερληθφο δηάινγνο
1. Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο κηαο ζχκβαζεο, ην Γεληθφ Δπηηειείν πνπ
ελεξγνπνηεί ην πξφγξακκα κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ηερληθνχ
δηαιφγνπ, λα δηαβνπιεχεηαη κε νηθνλνκηθνχο θνξείο, κε ζηφρν ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ
θαη ζπκβνπιψλ επί δεηεκάησλ πνπ θξίλεη νπζηψδε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηερληθψλ
πηπρψλ ηεο ζχκβαζεο, ηδίσο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ππφ ηνλ φξν
φηη νη ζπκβνπιέο απηέο δελ επηθέξνπλ λφζεπζε ηνπ αληαγσληζκνχ.
2. Ο ηερληθφο δηάινγνο δηεμάγεηαη βάζεη εηδηθήο πξφζθιεζεο γηα αλνηρηή, κε δεζκεπηηθή
ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ
θαη δεκνζηνπνηείηαη κε θάζε άιιν πξφζθνξν κέζν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ.
Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο βαξχλνπλ ην Γεληθφ Δπηηειείν. Γηα ζπκβάζεηο ησλ πεξηπη. δ΄ θαη
ε΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4, ε εηδηθή πξφζθιεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ
δεκνζηνπνηείηαη, αιιά απνζηέιιεηαη κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν.
3. Ζ πξφζθιεζε αλαθέξεη ηα ζηνηρεία ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ, ην αληηθείκελν ηεο
ζχκβαζεο, ηνλ ηξφπν θαη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο παξαηεξήζεσλ. ηελ πξφζθιεζε
επηζπλάπηεηαη πεξηγξαθηθφ έγγξαθν, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη θάζε άιιν πιεξνθνξηαθφ
ζηνηρείν ζρεηηθφ κε ηε ζχκβαζε πνπ πξνηίζεηαη λα ζπλάςεη ε αλαζέηνπζα αξρή.
4. Ο ηερληθφο δηάινγνο δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εκέξεο θαη δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ηηο εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ αλάξηεζε ηεο αλαθνίλσζεο ή ηελ απνζηνιή ηεο
πξφζθιεζεο. Ζ πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηείλεηαη κε απφθαζε ηνπ Αξρεγνχ ηνπ
Γεληθνχ Δπηηειείνπ, ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο ζπκβάζεσλ κείδνλνο νηθνλνκηθήο αμίαο ή
ηδηαίηεξα ζχλζεηνπ αληηθεηκέλνπ. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηερληθνχ δηαιφγνπ, ην Γεληθφ
Δπηηειείν ζπγθεληξψλεη θαη επεμεξγάδεηαη ηα ζρφιηα πνπ ππνβιήζεθαλ.
Άξζξα 26
Τπνρξεψζεηο εκπηζηεπηηθφηεηαο - Πξνζηαζία δηαβαζκηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ
(άξζξα 6,7 ηεο Οδεγίαο)
1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, ηδίσο εθείλσλ πνπ αθνξνχλ ηηο
ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ ζπλαπηφκελσλ ζπκβάζεσλ θαη ηελ
ελεκέξσζε ησλ ππνςεθίσλ θαη ησλ πξνζθεξφλησλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ

άξζξνπ 58 θαη ζην άξζξν 62, θαη ζχκθσλα πξνο ην εζληθφ δίθαην, ηδηαίηεξα ηε λνκνζεζία
πνπ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζηελ ελεκέξσζε θαη κε ηελ επηθχιαμε θεθηεκέλσλ κέζσ
ζχκβαζεο δηθαησκάησλ, ε αλαζέηνπζα αξρή δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο πνπ ηεο
έρνπλ δηαβηβάζεη νηθνλνκηθνί θνξείο θαη ηηο νπνίεο απηνί έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο
εκπηζηεπηηθέο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ, ηδίσο, ηα ηερληθά ή εκπνξηθά
απφξξεηα θαη ηηο εκπηζηεπηηθέο πηπρέο ησλ πξνζθνξψλ.
2. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα επηβάιεη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο απαηηήζεηο πνπ
απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηαβαζκηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ, ηηο νπνίεο θνηλνπνηεί
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο.
Μπνξεί επίζεο λα απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα δηαζθαιίδνπλ ηε ζπκκφξθσζε
ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπο ζηηο απαηηήζεηο απηέο.
Άξζξν 27
Μέζνδνη ππνινγηζκνχ ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ησλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ
ζπκθσληψλ−πιαίζην
(άξζξν 9 ηεο Οδεγίαο)
1. Ο ππνινγηζκφο ηεο εθηηκψκελεο αμίαο κηαο ζχκβαζεο βαζίδεηαη ζην ζπλνιηθφ
πιεξσηέν πνζφ, ρσξίο ΦΠΑ, εθηηκψκελν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. ηνλ ππνινγηζκφ
απηφλ ιακβάλεηαη ππφςε ην εθηηκψκελν ζπλνιηθφ πνζφ, πεξηιακβαλνκέλσλ θάζε
δηθαηψκαηνο πξναηξέζεσο ή ελδερφκελσλ παξαηάζεσλ ηεο ζχκβαζεο. Αλ ε αλαζέηνπζα
αξρή πξνβιέπεη ρξεκαηηθά βξαβεία ή ηελ θαηαβνιή πνζψλ ζηνπο ππνςήθηνπο ή
πξνζθέξνληεο, ηα ιακβάλεη ππφςε ηεο θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο
ζχκβαζεο.
2. Ζ εθηίκεζε απηή πξέπεη λα ηζρχεη ηε ζηηγκή ηεο απνζηνιήο ηεο πξνθήξπμεο ηνπ
δηαγσληζκνχ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 59 ή, ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο
νπνίεο δελ απαηηείηαη ηέηνηα πξνθήξπμε, ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ε αλαζέηνπζα αξρή
θηλεί ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο.
3. Καλέλα ζρέδην έξγνπ ή ζρέδην αγνξάο πξνηεηλφκελεο ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο
πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ δελ επηηξέπεηαη λα θαηαηκεζεί κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία θαη’
νπζία παλνκνηφηππσλ ρσξηζηψλ κεξηθψλ ζπκβάζεσλ ή δηαθνξεηηθά λα ππνδηαηξεζεί κε
ζθνπφ λα απνθεπρζεί ε επί απηνχ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ.
4. Γηα ηηο ζπκβάζεηο έξγσλ, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ιακβάλεηαη
ππφςε ην θφζηνο ησλ έξγσλ, θαζψο θαη ε ζπλνιηθή εθηηκψκελε αμία ησλ αλαγθαίσλ
πξνκεζεηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ πνπ ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηνπ εξγνιήπηε απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή.
5. Όηαλ έλα πξνηεηλφκελν έξγν ή έλα ζρέδην αγνξάο ππεξεζηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
ηαπηφρξνλε ζχλαςε ρσξηζηψλ ζπκβάζεσλ θαηά ηκήκαηα, ιακβάλεηαη ππφςε ε ζπλνιηθή
εθηηκψκελε αμία φισλ ησλ ηκεκάησλ. Όηαλ ε ζπλνιηθή αμία ησλ ηκεκάησλ ηζνχηαη ή
ππεξβαίλεη ην φξην πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 45, ην Κεθάιαην Α’ ηνπ πέκπηνπ Μέξνπο
εθαξκφδεηαη ζηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο γηα θάζε ηκήκα. Ωζηφζν, ε αλαζέηνπζα αξρή
κπνξεί λα παξεθθιίλεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ αλσηέξσ Κεθαιαίνπ γηα ηκήκαηα ησλ
νπνίσλ ε εθηηκψκελε αμία ρσξίο ΦΠΑ είλαη θαηψηεξε ησλ 80.000€ γηα ηηο ππεξεζίεο θαη
ηνπ 1.000.000€ γηα ηα έξγα θαη εθφζνλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ελ ιφγσ ηκεκάησλ δελ
ππεξβαίλεη ην 20% ηεο αμίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ ηκεκάησλ. Όηαλ έλα ζρέδην πνπ απνζθνπεί
ζηελ απφθηεζε νκνηνγελψλ πξνκεζεηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ηαπηφρξνλε ζχλαςε
ρσξηζηψλ ζπκβάζεσλ θαηά ηκήκαηα, ιακβάλεηαη ππφςε ε ζπλνιηθή εθηηκψκελε αμία φισλ
ησλ ηκεκάησλ.

6. Γηα ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, ηε
κίζζσζε ή ηελ αγνξά-κίζζσζε πξντφλησλ, ε αμία πνπ ιακβάλεηαη σο βάζε γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο είλαη ε εμήο:
α. ζηελ πεξίπησζε ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, εθφζνλ ε δηάξθεηά ηνπο είλαη ίζε ή
κηθξφηεξε ησλ δψδεθα (12) κελψλ, ε ζπλνιηθή εθηηκψκελε αμία γηα ηε δηάξθεηα ηεο
ζχκβαζεο ή, εθφζνλ ε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη κεγαιχηεξε απφ δψδεθα (12) κήλεο, ε
ζπλνιηθή αμία ηεο ζχκβαζεο ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε εθηηκψκελε ππνιεηπφκελε αμία,
β. ζηελ πεξίπησζε ζπκβάζεσλ ανξίζηνπ ρξφλνπ ή ζηελ πεξίπησζε ζπκβάζεσλ ησλ
νπνίσλ ε δηάξθεηα δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί, ε κεληαία αμία πνιιαπιαζηαδφκελε επί
ζαξάληα νθηψ (48).
7. Όηαλ πξφθεηηαη γηα ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ νη νπνίεο έρνπλ πεξηνδηθφ
ραξαθηήξα ή νη νπνίεο πξνβιέπεηαη λα αλαλεσζνχλ κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ
δηάζηεκα, ιακβάλεηαη σο βάζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο:
α. είηε ε ζπλνιηθή πξαγκαηηθή αμία ησλ δηαδνρηθψλ ζπκβάζεσλ ηνπ ίδηνπ ηχπνπ, νη
νπνίεο ζπλήθζεζαλ θαηά ηνπο πξνεγνχκελνπο δψδεθα (12) κήλεο ή θαηά ην
πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο, αλαπξνζαξκνζκέλε, εάλ είλαη δπλαηφλ, πξνθεηκέλνπ λα
ιεθζνχλ ππφςε ελδερφκελεο κεηαβνιέο σο πξνο ηελ πνζφηεηα ή ηελ αμία ηνπο θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ δψδεθα (12) κελψλ πνπ έπνληαη ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο,
β. είηε ε ζπλνιηθή αμία ησλ δηαδνρηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλήθζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ δψδεθα (12) κελψλ πνπ έπνληαη ηεο πξψηεο παξάδνζεο ή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο, εθφζνλ απηφ ππεξβαίλεη ηνπο δψδεθα (12) κήλεο.
8. Γηα ηηο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ, ε αμία πνπ ιακβάλεηαη σο βάζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο
εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο είλαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ε εμήο:
α. γηα ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο: (1) αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο: ην θαηαβιεηέν αζθάιηζηξν
θαη νη άιινη ηξφπνη ακνηβήο, (2) ζπκβάζεηο γηα ηελ εθπφλεζε κειέηεο: νη ακνηβέο, νη
θαηαβιεηέεο πξνκήζεηεο θαη άιινη ηξφπνη ακνηβήο,
β. γηα ηηο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ γηα ηηο νπνίεο δελ αλαθέξεηαη ζπλνιηθή ηηκή: (1) ζηελ
πεξίπησζε ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη εθφζνλ ε δηάξθεηά ηνπο είλαη ίζε ή
κηθξφηεξε απφ ζαξάληα νθηψ (48) κήλεο: ε ζπλνιηθή εθηηκψκελε αμία γηα νιφθιεξε ηε
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, (2) ζηελ πεξίπησζε ζπκβάζεσλ ανξίζηνπ ρξφλνπ ή δηάξθεηαο
κεγαιχηεξεο ησλ ζαξάληα νθηψ (48) κελψλ: ε κεληαία αμία πνιιαπιαζηαζκέλε επί
ζαξάληα νθηψ (48).
9. Γηα ηηο ζπκθσλίεο−πιαίζην, ε αμία πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε είλαη ε κέγηζηε
εθηηκψκελε αμία, ρσξίο ΦΠΑ, ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκβάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηε
ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζπκθσλίαο−πιαίζην.
10. Ζ επηινγή ηεο κεζφδνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εθηηκψκελεο αμίαο κηαο ζχκβαζεο δελ
κπνξεί λα γίλεηαη κε πξφζεζε ηελ απνθπγή ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
Άξζξν 28
Καλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ
(άξζξα 15-17 ηεο Οδεγίαο)
1. πκβάζεηο κε αληηθείκελν ππεξεζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Η
ζπλάπηνληαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 38 έσο 91.
2. πκβάζεηο κε αληηθείκελν ππεξεζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ
ζπλάπηνληαη απνθιεηζηηθά ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 θαη ηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 58.

3. Οη ζπκβάζεηο κε αληηθείκελν ππεξεζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ηαπηφρξνλα ζηα
Παξαξηήκαηα I θαη ΗΗ, ζπλάπηνληαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 38 έσο 91, φηαλ ε αμία ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο I ππεξβαίλεη ηελ αμία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ
θαη ζχκθσλα κε ηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 58 ζε αληίζεηε πεξίπησζε.
Άξζξν 29
πκθσλίεο – πιαίζην
(άξζξν 29, παξ.1 θαη 2 ηεο Οδεγίαο)
1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα ζπλάπηεη κε νηθνλνκηθνχο θνξείο ζπκθσλίεο-πιαίζην γηα
ηελ θάιπςε αλαγθψλ ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Οη ζπκθσλίεο-πιαίζην κπνξνχλ
λα έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηελ εθηέιεζε
έξγσλ θάζε είδνπο. Οη ζπκθσλίεο-πιαίζην δηαθξίλνληαη ζε απηέο πνπ ζπλάπηνληαη κε έλαλ
νηθνλνκηθφ θνξέα θαη ζε απηέο πνπ ζπλάπηνληαη κε πεξηζζφηεξνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο.
2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ζχλαςεο κηαο ζπκθσλίαο-πιαίζην, ε αλαζέηνπζα αξρή αθνινπζεί
ηνπο δηαδηθαζηηθνχο θαλφλεο ηνπ παξφληνο λφκνπ ζε φια ηα ζηάδηα έσο ηελ αλάζεζε ησλ
ζπκβάζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ ελ ιφγσ ζπκθσλία-πιαίζην. Ζ επηινγή ησλ
ζπκβαιινκέλσλ ζηε ζπκθσλία-πιαίζην γίλεηαη κε εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο ηνπ
άξζξνπ 83.
3. Οη ζπκβάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε ζπκθσλία-πιαίζην ζπλάπηνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ
άξζξνπ 30. Οη δηαδηθαζίεο απηέο εθαξκφδνληαη κφλν κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη
ηνπ/ησλ νηθνλνκηθνχ/ψλ θνξέα/σλ πνπ ήηαλ εμαξρήο ζπκβαιιφκελν/α κέξνο/ε ζηε
ζπκθσλία-πιαίζην.
4. Καηά ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζε ζπκθσλία-πιαίζην ηα κέξε δελ
κπνξνχλ ζε θακία πεξίπησζε λα επηθέξνπλ νπζηαζηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο φξνπο ηεο
ζπκθσλίαο-πιαίζην, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε ζπκθσλίαο-πιαίζην κε έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα.
5. Ζ δηάξθεηα κηαο ζπκθσλίαο-πιαίζην δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα επηά (7) έηε, πιελ
εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλακελφκελε
δηάξθεηα δσήο πξντφλησλ, εγθαηαζηάζεσλ ή ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ηηο ηερληθέο
δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ε αιιαγή αλαδφρνπ. ε ηέηνηεο εμαηξεηηθέο
πεξηζηάζεηο ε αλαζέηνπζα αξρή αηηηνινγεί δεφλησο ηελ επηινγή ηεο ζηελ αλαθνίλσζε
αλάζεζεο ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 58.
6. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ κπνξεί λα πξνζθεχγεη ζηηο ζπκθσλίεο-πιαίζην θαηαρξεζηηθά ή
θαηά ηξφπν πνπ λα εκπνδίδεη, πεξηνξίδεη ή λνζεχεη ηνλ αληαγσληζκφ.
Άξζξν 30
Καλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο ζπκθσλίεο - πιαίζην
(άξζξν 29, παξ.3 θαη 4 ηεο Οδεγίαο)
1. Όηαλ ζπλάπηεηαη ζπκθσλία-πιαίζην κε έλα κφλν νηθνλνκηθφ θνξέα, νη ζπκβάζεηο πνπ
βαζίδνληαη ζηελ ελ ιφγσ ζπκθσλία-πιαίζην αλαηίζεληαη βάζεη ησλ φξσλ πνπ θαζνξίδνληαη
ζηε ζπκθσλία-πιαίζην. Γηα ηε ζχλαςε ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί
λα δηαβνπιεχεηαη γξαπηψο κε ηνλ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηε ζπκθσλία-πιαίζην, δεηψληαο
ηνπ λα νινθιεξψζεη ηελ πξνζθνξά ηνπ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο
ζπκθσλίαο-πιαίζην.
2. Όηαλ ζπλάπηεηαη ζπκθσλία-πιαίζην κε πεξηζζφηεξνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, νη θνξείο
απηνί πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο, εθφζνλ ππάξρεη επαξθήο αξηζκφο νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ή παξαδεθηέο πξνζθνξέο πνπ
αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα αλάζεζεο.

3. Ζ ζχλαςε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζε κία ζπκθσλία-πιαίζην κε πεξηζζφηεξνπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο κπνξεί λα γίλεη:
α. είηε απεπζείαο κε ην κέξνο πνπ επηιέγεη ε αλαζέηνπζα αξρή, θαη’ εθαξκνγή ησλ
φξσλ ηεο αξρηθήο ζπκθσλίαο-πιαίζην, φηαλ νη φξνη απηνί είλαη επαξθψο ζαθείο γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηεο βέιηηζηεο πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ην επηιεγέλ θξηηήξην αλάζεζεο,
β. είηε, αλ δελ ζπληξέρεη ε πξνυπφζεζε ηεο πεξίπη. α΄, κε ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθήο
δηαδηθαζίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ απφ ηα κέξε ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην. ηελ πεξίπησζε
απηή ηα κέξε ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην δηαγσλίδνληαη εθ λένπ, κε βάζε ηνπο αξρηθνχο φξνπο
πνπ αλαθέξνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην, νη νπνίνη κπνξνχλ λα
δηεπθξηλίδνληαη ή λα πξνζαξκφδνληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο
εθάζηνηε ζχκβαζεο.
4. ηελ πεξίπησζε ηεο πεξίπη. β΄ ηεο παξ. 3, γηα θάζε ζχκβαζε πνπ πξφθεηηαη λα
ζπλαθζεί βάζεη πνιπκεξνχο ζπκθσλίαο-πιαίζην, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί
εγγξάθσο ηα κέξε ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην πνπ είλαη ηθαλά λα πινπνηήζνπλ ηε
ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε. Ζ
αλαζέηνπζα αξρή νξίδεη επαξθή πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ,
ιακβάλνληαο ηδίσο ππφςε ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο θαη ην
ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ.
5. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γξαπηψο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο παξακέλεη εκπηζηεπηηθφ
έσο ηε ιήμε ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή αλαζέηεη ηε
ζχκβαζε ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ππέβαιε ηελ θαιχηεξε πξνζθνξά βάζεη ησλ
θξηηεξίσλ αλάζεζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην.
6. Σα θξηηήξηα αλάζεζεο θάζε ζχκβαζεο πνπ ζπλάπηεηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο
πεξίπη. β΄ ηεο παξ. 3 δελ είλαη απαξαίηεην λα ηαπηίδνληαη κε ηα θξηηήξηα αλάζεζεο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη
λα έρνπλ εμ αξρήο θαζνξηζζεί ζηα έγγξαθα ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην. Ζ αλαζέηνπζα αξρή
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εμεηδηθεχεη ηα θξηηήξηα απηά γηα θάζε ζχκβαζε ζηελ πξφζθιεζε
πξνο ππνβνιή πξνζθνξάο ηεο παξ. 4. ηελ πεξίπησζε απηή, ε πξφζθιεζε δελ πξέπεη
λα πεξηιακβάλεη ππνθξηηήξηα, ηα νπνία, αλ ήηαλ εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηά, ζα επεξέαδαλ
ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο γηα ηε ζπκθσλία-πιαίζην, νχηε ππνθξηηήξηα πνπ εηζάγνπλ
δηαθξίζεηο ζε βάξνο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ησλ κεξψλ ηεο πνιπκεξνχο ζπκθσλίαοπιαίζην.
7. Αλ θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο κίαο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπη. β΄ ηεο παξ. 3
θαη ηηο παξ. 4, 5 θαη 6 δελ ππνβιεζνχλ πξνζθνξέο ή δηαπηζησζεί φηη νη ππνβιεζείζεο είλαη
αθαηάιιειεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί είηε λα επαλαιάβεη
ηε δηαδηθαζία είηε λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο κε έλα ή πεξηζζφηεξα
απφ ηα κέξε ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην.
8. Οη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο θαη ιχζεο ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην
πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 103 θαη 104, αληίζηνηρα.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄
Οξγάλσζε
Άξζξν 31
Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Ακπληηθνχ Σνκέα («ΖΜΓΖΑΣ»)
1. Ηδξχεηαη Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Ακπληηθνχ Σνκέα (ΖΜΓΖΑΣ),
σο κεηξψν κεραλνγξαθηθήο θαηαρψξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο 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.
2. Σν ΖΜΓΖΑΣ πινπνηείηαη ζε δχν επίπεδα:
α. αδηαβάζκεην, είηε κε ηελ αλάπηπμε απηφλνκεο εθαξκνγήο εληφο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ
δηθηχνπ ηνπ ΤΠΔΘΑ, είηε κε ηε ρξήζε ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ), ζην νπνίν αλαξηψληαη φια ηα κε δηαβαζκηζκέλα ζηνηρεία ζρεηηθά
κε ηηο πξνθεξχμεηο δηαγσληζκψλ θαη ηηο αλαζέζεηο ησλ ζπκβάζεσλ.
β. δηαβαζκηζκέλν, είηε κε ηελ αλάπηπμε απηφλνκεο εθαξκνγήο εληφο ηνπ
πιεξνθνξηαθνχ δηθηχνπ ηνπ ΤΠΔΘΑ, είηε κε ηε ρξήζε ηνπ εζσηεξηθνχ δηαβαζκηζκέλνπ
πιεξνθνξηαθνχ ππνζπζηήκαηνο ηνπ ΚΖΜΓΖ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 38
ηνπ λ. 4412/2016, ζην νπνίν αλαξηψληαη νη ζπκβάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο
δηαβαζκηζκέλεο ή πεξηιακβάλνπλ δηαβαζκηζκέλα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, θαζψο θαη ην
ζχλνιν ησλ δηαβαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο ζπκβάζεηο
ζηνλ ηνκέα ηεο άκπλαο.
3. Ζ ιεηηνπξγία θαη πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ηνπ ΖΜΓΖΑΣ
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
θείκελε λνκνζεζία θαη αθνξνχλ ηηο πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα θαη ηα θξαηηθά
απφξξεηα, ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία επαίζζεησλ δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ηνπο θαλφλεο πλεπκαηηθήο θαη βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, θαζψο
θαη ηα ηερληθά, εκπνξηθά, βηνκεραληθά ή άιια απφξξεηα.
4. Δληφο ηνπ ΖΜΓΖΑΣ νη αλαζέηνπζεο αξρέο ζπληάζζνπλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή εηδηθφ
Ζιεθηξνληθφ Φάθειν χκβαζεο ν νπνίνο ζπκπιεξψλεηαη θαη επηθαηξνπνηείηαη ζε φια ηα
επηκέξνπο ζηάδηα ηεο ζχκβαζεο. Σα πεξηερφκελα ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Φαθέινπ χκβαζεο
θαζνξίδνληαη ζηηο παξ. 5 θαη 7.
5. ην ΖΜΓΖΑΣ θαηαρσξίδνληαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο ηα αθφινπζα θαη’ ειάρηζην
ζηνηρεία:
α. Σσλ απνθάζεσλ δέζκεπζεο ηεο πίζησζεο θαη αλάιεςεο ππνρξέσζεο ησλ
πξνγξακκάησλ.
β. Σσλ απνθάζεσλ ελεξγνπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ.
γ. Σνπ δηαγσληζκνχ / ησλ δηαγσληζκψλ πνπ δηεμήρζεζαλ ζην πιαίζην ηεο αλάζεζεο ηεο
ζχκβαζεο θαη νπσζδήπνηε:
αα) ηεο πξνθήξπμεο θαη ηεο δηαθήξπμεο ηεο πξνκήζεηαο, έξγνπ ή ππεξεζίαο,
ββ) ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ πξνζθνξψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.
γγ) ησλ απνθάζεσλ επί ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, επί ηεο αμηνιφγεζεο ησλ
πξνζθνξψλ, ηεο αλάδεημεο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη ηεο θαηαθχξσζεο ή ηεο
επαλάιεςεο ή ηεο αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ.
δδ) ηπρφλ πξνζθπγψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο επί απηψλ.
δ. ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο ζχκβαζεο θαη
ε. θάζε εληνιήο πιεξσκήο.
6. Οη πξάμεηο πνπ θαηαρσξίδνληαη ζην ΖΜΓΖΑΣ ηζρχνπλ απφ ηελ θαηαρψξηζή ηνπο ζε
απηφ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 60. Ζ πξφβιεςε ηνπ πξνεγνχκελνπ

εδαθίνπ δελ ζίγεη ηηο ζρεηηθέο δηθνλνκηθέο ξπζκίζεηο σο πξνο ηελ άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ
θαη βνεζεκάησλ, νχηε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 93 σο πξνο ηελ άζθεζε ησλ πξνζθπγψλ.
Αλ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαρσξίζηεθαλ ζην ΖΜΓΖΑΣ θαη ηνπ
θεηκέλνπ ηεο πξάμεο πνπ αλαξηήζεθε ζην ΖΜΓΖΑΣ, θαηηζρχεη ην θείκελν ηεο πξάμεο. Αλ
ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θεηκέλνπ ηεο πξάμεο πνπ αλαξηήζεθε ζην ΖΜΓΖΑΣ θαη ηνπ
θεηκέλνπ ηνπ πξσηνηχπνπ εγγξάθνπ ηεο πξάμεο θαηηζρχεη ην θείκελν ηνπ πξσηνηχπνπ
εγγξάθνπ ηεο πξάμεο. Με επζχλε ηνπ πξνζψπνπ ή ηνπ νξγάλνπ πνπ έρεη εθδψζεη ηελ
πξάμε γίλνληαη ακειιεηί νη αλαγθαίεο δηνξζψζεηο ζηα ζηνηρεία θαηαρψξηζεο
(κεηαδεδνκέλα) ή ζην θείκελν πνπ έρεη αλαξηεζεί ζην ΖΜΓΖΑΣ.
7. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ΖΜΓΖΑΣ δχλαηαη λα επεθηαζεί πέξαλ ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξ. 1,
ψζηε λα απνηειέζεη νινθιεξσκέλε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα δηελέξγεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ
ζχλαςεο θαη αλάζεζεο ησλ ζπκβάζεσλ ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ.
8. Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο αξρίδεη κεηά ηελ έθδνζε ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ ησλ παξ.
3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 141.
Άξζξν 32
Ζιεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο
(άξζξν 48 ηεο Οδεγίαο)
1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα επηιέμεη ηελ πξνζθπγή ζε ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο.
2. ηελ θιεηζηή δηαδηθαζία ή ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο κε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο
δηαγσληζκνχ, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνθαζίδεη φηη, πξηλ απφ ηελ αλάζεζε κηαο
ζχκβαζεο ηνπ παξφληνο λφκνπ, δηεμάγεηαη ειεθηξνληθή δεκνπξαζία, φηαλ νη
πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο κπνξνχλ λα θαζνξηζζνχλ κε αθξίβεηα. Τπφ ηνπο ίδηνπο
φξνπο, ε ειεθηξνληθή δεκνπξαζία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ην λέν δηαγσληζκφ
κεηαμχ ησλ κεξψλ κηαο ζπκθσλίαο-πιαίζην.
3. Ζ ειεθηξνληθή δεκνπξαζία βαζίδεηαη είηε κφλνλ ζηηο ηηκέο, εθφζνλ ε ζχκβαζε
αλαηίζεηαη κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή, είηε ζηηο ηηκέο ή ζηηο λέεο αμίεο ησλ ζηνηρείσλ
ησλ πξνζθνξψλ πνπ επηζεκαίλνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ ε ζχκβαζε
αλαηίζεηαη ζηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.
4. Ζ αλαζέηνπζα αξρή πνπ απνθαζίδεη λα πξνζθχγεη ζε ειεθηξνληθή δεκνπξαζία
αλαθέξεη ηνχην ζηελ πξνθήξπμε θαη ηα ινηπά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία
πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηηο εμήο πιεξνθνξίεο:
α. ηα ζηνηρεία, νη αμίεο ησλ νπνίσλ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο ειεθηξνληθήο
δεκνπξαζίαο, εθφζνλ ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία είλαη πξνζδηνξίζηκα πνζνηηθψο θαηά ηξφπν,
ψζηε λα εθθξάδνληαη ζε αξηζκνχο ή πνζνζηά,
β. ηα ελδερφκελα φξηα ησλ ηηκψλ πνπ κπνξνχλ λα πξνζθεξζνχλ, φπσο ηα φξηα απηά
πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο,
γ. ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ πξνζθεξφλησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ, ελδερνκέλσο, ηίζεληαη ζηε δηάζεζή
ηνπο,
δ. ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή ηεο ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο,
ε. ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο νη πξνζθέξνληεο κπνξνχλ λα κεηνδνηήζνπλ, θαη
ηδίσο ηηο θαη’ ειάρηζηνλ απνθιίζεηο πνπ, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, απαηηνχληαη πξνο
ηνχην,
ζη. ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο γηα ην ρξεζηκνπνηνχκελν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θαη γηα
ηνλ ηξφπν θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχλδεζεο.

5. Πξηλ πξνβεί ζηελ ειεθηξνληθή δεκνπξαζία, ε αλαζέηνπζα αξρή δηελεξγεί κηα πξψηε
πιήξε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ην επηιεγκέλν/α θξηηήξην/θξηηήξηα
αλάζεζεο θαη κε ηε ζηάζκηζή ηνπο, φπσο έρεη θαζνξηζζεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Όινη νη πξνζθέξνληεο πνπ έρνπλ ππνβάιεη παξαδεθηέο πξνζθνξέο θαινχληαη
ηαπηφρξνλα κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ λα ππνβάινπλ λέεο ηηκέο ή λέεο αμίεο. Ζ
πξφζθιεζε πεξηέρεη φιεο ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζχλδεζή ηνπο ζε αηνκηθή
βάζε κε ην ρξεζηκνπνηνχκελν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θαη πξνζδηνξίδεη ηελ εκεξνκελία θαη
ηελ ψξα έλαξμεο ηεο ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο. Ζ ειεθηξνληθή δεκνπξαζία κπνξεί λα
δηεμάγεηαη ζε δηάθνξεο δηαδνρηθέο θάζεηο. Ζ ειεθηξνληθή δεκνπξαζία δελ είλαη δπλαηφλ
λα αξρίδεη πξνηνχ παξέιζνπλ δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο
ησλ πξνζθιήζεσλ.
6. Όηαλ ε αλάζεζε γίλεηαη ζηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ε
πξφζθιεζε ζπλνδεχεηαη απφ ην απνηέιεζκα ηεο πιήξνπο αμηνιφγεζεο ηεο πξνζθνξάο
ηνπ πξνζθέξνληνο. ηελ πξφζθιεζε αλαθέξεηαη θαη ν καζεκαηηθφο ηχπνο πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ ειεθηξνληθή δεκνπξαζία γηα ηελ απηφκαηε αλαθαηάηαμε ησλ
πξνζθνξψλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο λέεο ηηκέο ή ηηο λέεο αμίεο πνπ ζα ππνβιεζνχλ. Ο
καζεκαηηθφο απηφο ηχπνο πεξηιακβάλεη ηνπο ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο φισλ ησλ θξηηεξίσλ
πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Πξνο ηνχην, νη ελδερφκελεο
θιίκαθεο πξέπεη λα αλάγνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή. ηελ
πεξίπησζε πνπ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ρσξηζηφο
καζεκαηηθφο ηχπνο γηα θάζε ηχπν ελαιιαθηηθήο πξνζθνξάο.
7. Καηά ηε δηάξθεηα θάζε θάζεο ηεο ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο, ε αλαζέηνπζα αξρή
γλσζηνπνηεί ακέζσο ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο ηνπιάρηζηνλ ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία
πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα γλσξίδνπλ αλά πάζα ζηηγκή ηελ θαηάηαμή ηνπο. Αθφκε, κπνξεί λα
ηνπο γλσζηνπνηεί θαη άιια πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε άιιεο πξνζθεξφκελεο ηηκέο
ή πνζά, ππφ ηνλ φξν φηη ηνχην πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Μπνξεί επίζεο,
αλά πάζα ζηηγκή, λα αλαθνηλψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε θάζε θάζε ηεο
δεκνπξαζίαο. Ωζηφζν, ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα γλσζηνπνηεί ηελ ηαπηφηεηα
ησλ πξνζθεξφλησλ θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ ηεο ειεθηξνληθήο
δεκνπξαζίαο.
8. Ζ αλαζέηνπζα αξρή πεξαηψλεη ηελ ειεθηξνληθή δεκνπξαζία ζχκθσλα κε έλαλ ή
πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο:
α. θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηεο δηαδηθαζίαο, φπσο επηζεκαίλεηαη ζηελ
πξφζθιεζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία,
β. φηαλ δελ ιακβάλεη πιένλ λέεο ηηκέο ή λέεο αμίεο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο
απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο δηαθνξνπνηήζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε
αλαζέηνπζα αξρή επηζεκαίλεη ζηελ πξφζθιεζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία ηελ
πξνζεζκία πνπ ζα ηεξήζεη κεηά ηε ιήςε ηεο ηειεπηαίαο πξνζθνξάο πξηλ πεξαηψζεη ηελ
ειεθηξνληθή δεκνπξαζία,
γ. φηαλ φιεο νη θάζεηο ηεο δεκνπξαζίαο, φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ πξφζθιεζε
ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία, έρνπλ νινθιεξσζεί.
9. Όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίζεη λα πεξαηψζεη ηελ ειεθηξνληθή δεκνπξαζία
ζχκθσλα κε ηελ πεξίπη. γ΄ ηεο παξ. 8, ελδερνκέλσο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηξφπν πνπ
πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπη. β΄ ηεο παξ. 8, ε πξφζθιεζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία
πξέπεη λα αλαθέξεη ην ρξνλνδηάγξακκα θάζε θάζεο ηεο δεκνπξαζίαο.

10. Αθνχ πεξαηψζεη ηελ ειεθηξνληθή δεκνπξαζία, ε αλαζέηνπζα αξρή αλαζέηεη ηε
ζχκβαζε κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο.
11. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ειεθηξνληθή δεκνπξαζία
θαηαρξεζηηθά ή θαηά ηξφπν πνπ λα παξαθσιχεη, λα πεξηνξίδεη ή λα ζηξεβιψλεη ηνλ
αληαγσληζκφ ή λα ηξνπνπνηεί ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηφ έρεη θαζνξηζζεί
ζηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξνζδηνξηζζεί ζηα ινηπά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Άξζξν 33
ηαηηζηηθέο Τπνρξεψζεηο
(άξζξα 65 θαη 66 ηεο Οδεγίαο)
1. Ζ ΓΓΑΔΔ είλαη αξκφδηα λα δηαβηβάδεη ζηελ Δπηηξνπή, ην αξγφηεξν έσο ηελ 31ε
Οθησβξίνπ θάζε έηνπο, ζηαηηζηηθή θαηάζηαζε ζπκβάζεσλ έξγσλ, ππεξεζηψλ θαη
πξνκεζεηψλ πνπ έρνπλ ζπλαθζεί θαη’ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
πξνεγνχκελνπ έηνπο.
2. Ζ ζηαηηζηηθή θαηάζηαζε πξνζδηνξίδεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία ησλ ζπκβάζεσλ πνπ
αλαηέζεθαλ θαη αθνξά ρσξηζηά ηηο ζπκβάζεηο έξγσλ, ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ. Ο
αξηζκφο θαη ε αμία ησλ ζπκβάζεσλ θαηαλέκνληαη αλά ρξεζηκνπνηνχκελε δηαδηθαζία θαη
πξνζδηνξίδνπλ γηα θάζε δηαδηθαζία ην αληηθείκελν ησλ ζπκβάζεσλ αλά θαηεγνξία ηεο
νλνκαηνινγίαο CPV.
3. Δάλ έρεη γίλεη πξνζθπγή ζε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε
πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ, νη ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηελ
παξ. 2, θαηεγνξηνπνηνχληαη επηπιένλ θαη αλάινγα κε ηνπο ιφγνπο πξνζθπγήο ζηε
δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 50.
Άξζξν 34
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ)
1. Καηά ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ή πξνζθνξψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ άλσ ησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 45, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα
νξίζεη ξεηά ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο φηη απνδέρεηαη ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν
χκβαζεο (ΔΔΔ), ην νπνίν απνηειείηαη απφ ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο
ζπλέπεηεο ηνπ λ.1599/1986 (Α΄75), σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ
πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο
θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α. δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 65 θαη 66 γηα ηηο νπνίεο νη
νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ,
β. πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ηα
άξζξα 65 έσο 70.
2. Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 67 θαη ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 68, ην ΔΔΔ πεξηέρεη επίζεο ηηο σο άλσ
πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηνπο θνξείο απηνχο.
3. Σν ΔΔΔ απνηειείηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη ν ζρεηηθφο
ιφγνο απνθιεηζκνχ δελ ηζρχεη θαη/ή φηη πιεξνχηαη ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο θαη
παξέρεη ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο, φπσο απαηηείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Σν
ΔΔΔ πξνζδηνξίδεη ηε δεκφζηα αξρή ή ην ηξίην κέξνο πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ έθδνζε
ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη πεξηιακβάλεη ππεχζπλε δήισζε φηη ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζεη ηα
ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά.

4. Όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε
πξφζβαζε ζε βάζε δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9, ην ΔΔΔ πεξηέρεη επίζεο ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, φπσο ηελ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ηπρφλ δεδνκέλα αλαγλψξηζεο θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ
απαξαίηεηε δήισζε ζπλαίλεζεο.
5. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ εθ λένπ ην ΔΔΔ ην νπνίν έρνπλ
ήδε ρξεζηκνπνηήζεη ζε πξνεγνχκελε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, εθφζνλ
επηβεβαηψλνπλ φηη νη πιεξνθνξίεο ηνπ εγγξάθνπ εμαθνινπζνχλ λα είλαη αιεζείο.
6. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο, ζε
νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ φια ή
νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο.
7. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή
λα δηεπθξηλίζνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ παξαιεθζεί.
8. Πξηλ απφ ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνλ
ππνςήθην αλάδνρν λα ππνβάιεη ελεκεξσκέλα ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά.
9. ε εθαξκνγή ηεο παξ. 4, νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ
δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ελ ηζρχ πηζηνπνηεηηθά ή ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ
πξφζβαζεο ζην Δληαίν Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ Ακπληηθνχ Σνκέα (ΔΜΔΑΣ) ζχκθσλα κε ηα
θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 36, ή ζε αληίζηνηρε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε
θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ.
10. Γηα ηηο ζπκβάζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Α’ ηνπ πέκπηνπ Μέξνπο, ην ΔΔΔ θαηαξηίδεηαη
βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 ηεο
Δπηηξνπήο ηεο 5εο Ηαλνπαξίνπ 2016, ζε έληππε ή/θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή.
11. Γηα ηηο ζπκβάζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Β’ ηνπ πέκπηνπ Μέξνπο, ε αλαζέηνπζα αξρή
κπνξεί λα εθδίδεη Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ). Μέρξη ηελ έθδνζε
ηνπ ελ ιφγσ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ, θαηά ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ή
πξνζθνξψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ, γίλεηαη δεθηή ελεκεξσκέλε ππεχζπλε
δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο
αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε,
επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνηνηηθήο
αμηνιφγεζεο.
12. Πξνθεηκέλνπ λα ηζρχεη ην ΔΔΔ ή ην ΣΔΤΓ σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη δελ
ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε
ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ππνςήθηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή
έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζήο ηνπ, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ, πξέπεη λα
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ
θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή
αίηεζεο ζπκκεηνρήο, ή απφ ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν πνπ
εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα
ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο.
Άξζξν 35
Δπηγξακκηθφ Απνζεηήξην Πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis)
1. Με ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα
αξρή κεξηκλά γηα ηε δηαξθή επηθαηξνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ σο πξνο ηα πηζηνπνηεηηθά

θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ εηζάγνληαη ζην ζχζηεκα e-Certis ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.
2. Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθεχγεη ζην e-Certis θαη δεηά θαηά θχξην ιφγν είδε
πηζηνπνηεηηθψλ ή κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ην e-Certis.
Άξζξν 36
Δληαίν Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ Ακπληηθνχ Σνκέα
1. Ηδξχεηαη ειεθηξνληθφ Δληαίν Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ Ακπληηθνχ Σνκέα (ζην εμήο ΔΜΔΑΣ
ή Μεηξψν), ζην νπνίν κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη πξνκεζεπηέο ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ,
πάξνρνη ζπλαθψλ πξνο ην ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ ππεξεζηψλ θαη εξγνιήπηεο
ζηξαηησηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ, νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη επηρεηξεκαηηθά ζηνλ ακπληηθφ
ηνκέα. Έλσζε πξνζψπσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ έρεη δηθαίσκα εγγξαθήο ζην Μεηξψν,
φηαλ φια ηα κέιε ηεο είλαη εγγεγξακκέλα ζην Μεηξψν.
2. Σν ΔΜΔΑΣ δηαξζξψλεηαη ζηνπο αθφινπζνπο ηξεηο θιάδνπο:
α. «Κιάδνο πξνκεζεπηψλ», ζηνλ νπνίν θαηαρσξίδνληαη νη επηρεηξήζεηο θαηαζθεπήο θαη
εκπνξίαο ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ζπλαθνχο πιηθνχ.
β. «Κιάδνο παξφρσλ ππεξεζηψλ», ζηνλ νπνίν θαηαρσξίδνληαη νη επηρεηξήζεηο παξνρήο
ππεξεζηψλ ζπλαθψλ πξνο ην ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ θαη παξαγσγήο - πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ έξεπλαο θαη
αλάπηπμεο.
γ. «Κιάδνο εξγνιεπηψλ», ζηνλ νπνίν θαηαρσξίδνληαη νη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο
πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ ζπλαθψλ πξνο ην ζηξαηησηηθφ
εμνπιηζκφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ έξγσλ ΝΑΣΟ. Κάζε θιάδνο πεξηιακβάλεη ηηο επί
κέξνπο θαηεγνξίεο πιηθψλ, ππεξεζηψλ θαη έξγσλ ζηηο νπνίεο θαηαηάζζνληαη νη νηθνλνκηθνί
θνξείο πνπ εγγξάθνληαη ζην Μεηξψν θαη, ελδερνκέλσο, ηάμεηο αλά θαηεγνξία.
3. Σν ΔΜΔΑΣ απνηειεί επαγγεικαηηθφ κεηξψν ππφ ηελ έλλνηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 66
θαη ηνπ Μέξνπο Β΄ θαη Μέξνπο Γ΄ηνπ Παξαξηήκαηνο VII γηα ηνπο εγρψξηνπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο πνπ εγγξάθνληαη ζηνπο θιάδνπο πξνκεζεπηψλ θαη παξφρσλ ππεξεζηψλ. Οη σο
άλσ νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ
ηνπ παξφληνο λφκνπ κφλν κεηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζην Μεηξψν.
4. Σν ΔΜΔΑΣ ιεηηνπξγεί θαη σο επίζεκνο θαηάινγνο εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.
Ζ θαηαρψξηζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ θιάδν εξγνιεπηψλ ηνπ Μεηξψνπ απαηηείηαη
κφλν γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο απηνχ σο επίζεκνπ θαηαιφγνπ εγθεθξηκέλσλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 37 θαη δελ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ζηξαηησηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ ηνπ
παξφληνο λφκνπ, ε νπνία επηηξέπεηαη κφλν ππφ ηνλ φξν ηεο εγγξαθήο ηνπο ζην
επαγγεικαηηθφ κεηξψν ηνπ Μέξνπο Α’ ηνπ Παξαξηήκαηνο VΗΗ.
5. Αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ θαηάξηηζε, ηήξεζε θαη ελεκέξσζή ηνπ ΔΜΔΑΣ νξίδεηαη ε
ΓΓΑΔΔ.
6. Οη πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο ζηνλ επίζεκν θαηάινγν εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξ. 1 θαηζηηο πεξηπη. α΄ έσο δ΄ θαη ε΄ηεο
παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 65, ζην άξζξν 66, ζηηο παξ. 1, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 67, ζηηο πεξηπη. α΄
έσο ζ΄ ηεο παξ. 2 θαη ζηηο παξ. 3 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 68, ζην άξζξν 69 θαη εάλ απαηηείηαη
ζην άξζξν 70.
7. Οη πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο ζηνλ επίζεκν θαηάινγν πξνζαξκφδνληαη ζηηο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 67 θαη παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 68, φζνλ αθνξά ζηηο αηηήζεηο εγγξαθήο πνπ

ππνβάιινπλ νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ αλήθνπλ ζε φκηιν θαη πνπ επηθαινχληαη πφξνπο πνπ
ηνπο δηαζέηνπλ άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ νκίινπ. Οη ελ ιφγσ θνξείο πξέπεη, ζε απηή ηελ
πεξίπησζε, λα απνδεηθλχνπλ ζηελ αξρή πνπ ζπληάζζεη θαη ηεξεί ηνλ επίζεκν θαηάινγν
φηη δηαζέηνπλ απηνχο ηνπο πφξνπο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ
πηζηνπνηεί ηελ εγγξαθή ηνπο ζηνλ επίζεκν θαηάινγν θαη φηη νη ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο ζα
ζπλερίδνπλ λα πιεξνχλ θαηά ην ίδην δηάζηεκα ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα ηεο παξ. 6 θαη ηηο νπνίεο επηθαινχληαη νη θνξείο απηνί γηα ηελ
εγγξαθή ηνπο.
8. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνλ επίζεκν θαηάινγν κπνξνχλ, γηα
ηελ εθάζηνηε ζχκβαζε, λα πξνζθνκίδνπλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο,
πνπ εθδίδεηαη απφ ηε ΓΓΑΔΔ ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ λα αληιείηαη απηφκαηα απφ ηελ
ειεθηξνληθή εθαξκνγή. ην πηζηνπνηεηηθφ κλεκνλεχνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ
νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή θαη ε θαηάηαμε ζηνλ θαηάινγν, θαζψο θαη νη ρξφλνη ηζρχνο απηψλ.
9. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα δεηνχλ, ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή, ηελ
εγγξαθή ηνπο ζηνλ επίζεκν θαηάινγν. Ζ ΓΓΑΔΔ ηνπο ελεκεξψλεη γηα ηελ εγγξαθή ηνπο
κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο εμήληα (60) εκέξεο.
10. Γηα ηελ εγγξαθή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ άιισλ θξαηψλ-κειψλ ζηνλ επίζεκν
θαηάινγν δελ είλαη δπλαηφλ λα δεηνχληαη άιιεο απνδείμεηο θαη δειψζεηο εθηφο απφ εθείλεο
πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο εγρψξηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, φρη
άιιεο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηα άξζξα 65 έσο 69 θαη ελδερνκέλσο ην άξζξν 70. Ζ ελ
ιφγσ εγγξαθή δελ κπνξεί λα επηβάιιεηαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ άιισλ θξαηψλκειψλ ηεο ΔΔ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζπκβάζεσλ. Ζ αλαζέηνπζα
αξρή απνδέρεηαη ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά απφ νξγαληζκνχο πνπ εδξεχνπλ ζε άιια
θξάηε-κέιε. Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνδέρεηαη επίζεο θαη άιια ηζνδχλακα απνδεηθηηθά
κέζα.
11. Μέρξη ηελ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 6 ηνπ
άξζξνπ 141, νη εγρψξηνη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο
ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ σο εμήο:
α. νη πξνκεζεπηέο (θαηαζθεπαζηέο ή έκπνξνη) ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ πξνζθνκίδνπλ
βεβαίσζε εγγξαθήο ηνπο ζην Μεηξψν Καηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ Τιηθνχ (ΜΚΑΤ) ή ζην
Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην,
β. νη πάξνρνη ππεξεζηψλ ζπλαθψλ πξνο ην ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ πξνζθνκίδνπλ
έλνξθε βεβαίσζε ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
επαγγέικαηνο ή ππεξεζίαο.
12. Ζ 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
ΔΔ. Καηφπηλ αηηήζεσο, ε ΓΓΑΔΔ θνηλνπνηεί ζηα ινηπά θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ θάζε
πιεξνθνξία πνπ αθνξά ην ΔΜΔΑΣ, εμαηξνπκέλσλ ησλ δηαβαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ θαη
πιεξνθνξηψλ, φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 31, ζχκθσλα θαη κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.
13. Μέρξη ηελ νινθιήξσζε αλάπηπμεο θαη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο ειεθηξνληθήο
εθαξκνγήο ηνπ ΔΜΔΑΣ, απηφ ηεξείηαη ζε έληππε κνξθή.

Άξζξν 37
Δπίζεκνη θαηάινγνη εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ άιισλ θξαηψλ – κειψλ
(άξζξν 46 ηεο Οδεγίαο)
1. Δγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ,
πηζηνπνηνχκελε απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ
πηζηνπνίεζεο άιινπ θξάηνπο-κέινπο δελ ζπληζηά γηα ηηο ειιεληθέο αλαζέηνπζεο αξρέο
ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο, παξά κφλν ζε ζρέζε κε ηελ παξ. 1 θαη πεξηπη. α΄ έσο δ΄ θαη δ΄
ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 65, ην άξζξν 66, ηηο πεξηπη. β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 67,
ηελ ππνπεξίπησζε αα) ηεο πεξίπη. α΄ θαη ηηο πεξηπη. β΄ έσο δ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 68
γηα ηνπο εξγνιήπηεο, ηελ ππνπεξίπησζε ββ) ηεο πεξίπη. α΄ θαη ηηο πεξηπη. β΄ έσο ε΄ θαη ζ΄
ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 68 γηα ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηελ ππνπεξίπησζε ββ) ηεο πεξίπη. α΄
θαη ηηο πεξηπη. β΄ έσο ε΄ θαη δ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 68 γηα ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ.
2. Οη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα ζπλαρζνχλ απφ ηελ εγγξαθή ζε επίζεκνπο
θαηαιφγνπο ή απφ ηελ πηζηνπνίεζε άιινπ θξάηνπο-κέινπο δελ είλαη δπλαηφλ λα ηίζεληαη
ππφ ακθηζβήηεζε ρσξίο αηηηνιφγεζε. Οζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ησλ θφξσλ θαη ηειψλ, είλαη δπλαηφλ λα δεηείηαη, γηα ηελ
εθάζηνηε ζχκβαζε, πξφζζεην πηζηνπνηεηηθφ απφ θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα. Οη ειιεληθέο
αλαζέηνπζεο αξρέο εθαξκφδνπλ ηελ παξ. 1 θαη ην πξψην εδάθην ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ κφλν ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζην θξάηνο-κέινο
ην νπνίν ηεξεί ηνλ επίζεκν θαηάινγν.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄
Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο – πκβαηηθέο πξνβιέςεηο
Άξζξν 38
Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
1. Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πεξηιακβάλνπλ:
α. ηελ «πξνθήξπμε» ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ ζπληάζζεηαη θαη δεκνζηεχεηαη ζχκθσλα κε
ηα άξζξα 57 έσο 60,
β. ηε «δηαθήξπμε» ηνπ δηαγσληζκνχ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο Γεληθνχο Όξνπο (ΓΟ)
θαη ηνπο Δηδηθνχο Όξνπο (ΔΟ) ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
γ. ηελ «απφθαζε θαηαθχξσζεο» ηεο ζχκβαζεο,
δ. ηε «ζχκβαζε» κε ηα ηπρφλ παξαξηήκαηα πνπ πξνζαξηψληαη ζε απηήλ θαη απνηεινχλ
αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο.
2. Οη φξνη ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πξέπεη λα είλαη ζαθείο θαη πιήξεηο, ψζηε λα
επηηξέπνπλ ηελ ππνβνιή άξηησλ θαη ζπγθξίζηκσλ κεηαμχ ηνπο πξνζθνξψλ.
3. Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη
πξναηξεηηθά θαη ζε άιιεο γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ
ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο
γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε.
4. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ επηβάιιεη 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.
5. ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία/πιεξνθνξίεο πνπ
αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΥ ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη θάζε άιιν ζηνηρείν/πιεξνθνξία
πνπ θξίλεηαη ρξήζηκν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή.

6. ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ, κπνξεί λα
πεξηιακβάλεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο φξνο:
α. γηα ην δηθαίσκα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο λα θαηαθπξψζεη ηε ζχκβαζε κε απμνκείσζε
ησλ πνζνηήησλ ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ ή ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ησλ ππφ παξνρή
ππεξεζηψλ, θαηά πνζνζηφ πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 30%, ή/θαη
β. γηα ην δηθαίσκα πξναίξεζεο (Οption) ζε πνζνζηφ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 30% ησλ
πνζνηήησλ ησλ πιηθψλ ή ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο ζχκβαζεο. Ζ
άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο, σο ζπκπιεξσκαηηθή πξνκήζεηα, απαηηεί ηελ
έγθξηζε ηνπ έρνληνο ηελ νηθνλνκηθή εμνπζία θαη δηέπεηαη απφ ηνπο ίδηνπο φξνπο ηεο θχξηαο
πξνκήζεηαο, κε εμαίξεζε ην ρξφλν παξάδνζεο θαη ηηο ηηκέο νη νπνίεο είλαη ίδηεο ή
κηθξφηεξεο ησλ αληίζηνηρσλ ηεο πξνκήζεηαο.
γ. γηα ην δηθαίσκα παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, πξνζδηνξίδνληαο ηνλ
επηηξεπφκελν αξηζκφ παξαηάζεσλ θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα απηψλ.
7. Ζ ηζρχο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη σο αθνινχζσο:
α. ε Γηαθήξπμε απνηειεί ην θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηνλ δηαγσληζκφ θαη
ππεξηζρχεη ηεο πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ.
β. νη φξνη ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη ηεο ζχκβαζεο ππεξηζρχνπλ ησλ φξσλ ηεο
πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ.
γ. ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπ θεηκέλνπ ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη
ηνπ θεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ππεξηζρχεη ην θείκελν ηεο ζχκβαζεο εθηφο απφ πξνθαλή
ζθάικαηα ή παξαδξνκέο.
δ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ φξσλ ηνπ θπξίσο κέξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη
ησλ φξσλ ησλ παξαξηεκάησλ ηεο, ππεξηζρχνπλ νη φξνη ηνπ θπξίσο κέξνπο.
ε. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ γεληθψλ θαη ησλ εηδηθψλ φξσλ, ππεξηζρχνπλ
νη εηδηθνί φξνη.
8. ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη φξνο πεξί αλαπξνζαξκνγήο ηεο
ηηκήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 76.
Άξζξν 39
Σερληθέο πξνδηαγξαθέο
(άξζξν 18 ηεο Οδεγίαο)
1. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο έξγσλ, πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ, φπσο νξίδνληαη ζην
ζεκείν 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ, πεξηιακβάλνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
2. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ πξνζθεξφλησλ
ζην δηαγσληζκφ κε ίζνπο φξνπο θαη λα κελ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία
αδηθαηνιφγεησλ θξαγκψλ ζην άλνηγκα ησλ ζπκβάζεσλ ζηνλ αληαγσληζκφ.
3. Με ηελ επηθχιαμε είηε ππνρξεσηηθψλ εζληθψλ ηερληθψλ θαλφλσλ (πεξηιακβαλνκέλσλ
εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα πξντφληνο) είηε ησλ ηερληθψλ απαηηήζεσλ ηηο
νπνίεο πξέπεη λα πιεξνί ε Διιάδα δπλάκεη δηεζλψλ ζπκθσληψλ ηππνπνίεζεο, ψζηε λα
εγγπάηαη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα πνπ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο θαη ππφ ηνλ φξν
φηη απηέο είλαη ζπκβαηέο πξνο ην δίθαην ηεο ΔΔ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δηαηππψλνληαη:
α. είηε κε παξαπνκπή ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ θαη
θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο:
αα) ζηα εζληθά κε ζηξαηησηηθά πξφηππα πνπ απνηεινχλ κεηαθνξά επξσπατθψλ
πξνηχπσλ,

ββ) ζηηο επξσπατθέο ηερληθέο εγθξίζεηο,
γγ) ζηηο θνηλέο κε ζηξαηησηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο,
δδ) ζηα εζληθά κε ζηξαηησηηθά πξφηππα πνπ απνηεινχλ κεηαθνξά ησλ δηεζλψλ
πξνηχπσλ,
εε) ζε άιια δηεζλή κε ζηξαηησηηθά πξφηππα,
ζηζη) ζε άιια ηερληθά ζπζηήκαηα αλαθνξάο πνπ εθπνλνχληαη απφ ηνπο
επξσπατθνχο νξγαληζκνχο ηππνπνίεζεο ή, εθφζνλ απηά δελ ππάξρνπλ, ζε άιια εζληθά
κε ζηξαηησηηθά πξφηππα, ζηηο εζληθέο ηερληθέο εγθξίζεηο ή ζηηο εζληθέο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ζηνλ ηνκέα ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηνπ ππνινγηζκνχ θαη ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ
θαη ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ,
δδ) ζε κε ζηξαηησηηθά ηερληθά πξφηππα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε βηνκεραλία θαη
αλαγλσξίδνληαη επξέσο απφ απηήλ ή
εε) ζηα εζληθά «πξφηππα ακπληηθνχ εμνπιηζκνχ» πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα
ΗΗΗ ζεκείν 3 θαη πξνδηαγξαθέο ακπληηθνχ πιηθνχ παξφκνηεο κε εθείλα ηα πξφηππα. Κάζε
παξαπνκπή ζπλνδεχεηαη απφ ηε κλεία «ή ηζνδχλακν»,
β. είηε κε φξνπο επηδφζεσλ ή ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα
πεξηιακβάλνπλ πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά, ππφ ηνλ φξν φηη νη παξάκεηξνη απηέο είλαη
αξθεηά αθξηβείο, ψζηε λα επηηξέπνπλ ζηνπο πξνζθέξνληεο λα πξνζδηνξίδνπλ ην
αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή λα αλαζέηεη ηε ζχκβαζε,
γ. είηε κε αλαθνξά ζηηο επηδφζεηο ή ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
πεξίπη. β΄, παξαπέκπνληαο, σο ηεθκήξην ηεο ζπκβαηφηεηαο πξνο ηηο ελ ιφγσ επηδφζεηο ή
ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο, ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπη. α΄,
δ. είηε κε παξαπνκπή ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπη. α΄ γηα
νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη κε παξαπνκπή ζηηο επηδφζεηο ή ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπη. β΄ γηα νξηζκέλα άιια ραξαθηεξηζηηθά.
4. Όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή θάλεη ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο παξαπνκπήο ζηηο
πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπη. α΄ ηεο παξ. 3 δελ κπνξεί λα απνξξίςεη κηα
πξνζθνξά κε ηελ αηηηνινγία φηη ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη δελ
ηεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ζηηο νπνίεο έρεη παξαπέκςεη, εθφζνλ ν πξνζθέξσλ απνδεηθλχεη
ζηελ πξνζθνξά ηνπ, θαηά ηξφπν πνπ ηθαλνπνηεί ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη κε θάζε
πξφζθνξν κέζν, φηη νη ιχζεηο πνπ πξνηείλεη ηθαλνπνηνχλ ηζνδχλακα ηηο απαηηήζεηο πνπ
νξίδνπλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Καηάιιειν κέζν κπνξεί λα ζπληζηά ηερληθφο θάθεινο
ηνπ θαηαζθεπαζηή ή έθζεζε δνθηκψλ πνπ έρεη ζπληάμεη αλαγλσξηζκέλνο νξγαληζκφο.
5. Όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή θάλεη ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο πεξηπη.
β΄ έσο δ΄ ηεο παξ. 3 λα θαζνξίδεη πξνδηαγξαθέο απφ άπνςε επηδφζεσλ ή ιεηηνπξγηθψλ
απαηηήζεσλ, δελ κπνξεί λα απνξξίπηεη πξνζθνξά πνπ πιεξνί εζληθφ πξφηππν ην νπνίν
απνηειεί κεηαθνξά επξσπατθνχ πξνηχπνπ, επξσπατθή ηερληθή έγθξηζε, θνηλή ηερληθή
πξνδηαγξαθή, δηεζλέο πξφηππν ή ηερληθφ πιαίζην αλαθνξάο πνπ έρεη εθπνλεζεί απφ
επξσπατθφ νξγαληζκφ ηππνπνίεζεο, εθφζνλ νη ελ ιφγσ πξνδηαγξαθέο θαιχπηνπλ ηηο
επηδφζεηο ή ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πνπ ε ίδηα έρεη νξίζεη. Ο πξνζθέξσλ ππνρξενχηαη
λα απνδεηθλχεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, θαηά ηξφπν πνπ ηθαλνπνηεί ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη
κε θάζε ελδεδεηγκέλν κέζν, φηη ηα έξγα, ηα πξντφληα ή νη ππεξεζίεο πνπ πιεξνχλ ην
πξφηππν αληαπνθξίλνληαη ζηηο επηδφζεηο ή ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πνπ έρεη νξίζεη ε
αλαζέηνπζα αξρή. Καηάιιειν κέζν κπνξεί λα ζπληζηά ηερληθφο θάθεινο ηνπ
θαηαζθεπαζηή ή έθζεζε δνθηκψλ πνπ έρεη ζπληάμεη αλαγλσξηζκέλνο νξγαληζκφο.

6. Όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή νξίδεη ηα πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά κε φξνπο επηδφζεσλ
ή ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ, φπσο αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπη. β΄ ηεο παξ. 3, κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεί ηηο ιεπηνκεξείο πξνδηαγξαθέο ή, εθφζνλ ρξεηάδεηαη, ηκήκαηα ησλ
ιεπηνκεξψλ πξνδηαγξαθψλ, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηα επξσπατθά, (πνιχ) εζληθά
νηθνινγηθά ζήκαηα ή απφ νπνηνδήπνηε άιιν νηθνινγηθφ ζήκα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη:
α. είλαη ελδεδεηγκέλεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξνκεζεηψλ ή ησλ
ππεξεζηψλ πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο,
β. νη απαηηήζεηο ηνπ ζήκαηνο έρνπλ δηακνξθσζεί κε βάζε επηζηεκνληθά ζηνηρεία,
γ. ηα νηθνινγηθά ζήκαηα εγθξίλνληαη κε δηαδηθαζία ζηελ νπνία έρνπλ δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, φπσο νη θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί, νη
θαηαλαισηέο, νη θαηαζθεπαζηέο, νη δηαλνκείο θαη νη πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο θαη
δ. είλαη πξνζηηά ζε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα αλαθέξεη φηη ηα πξντφληα ή νη ππεξεζίεο πνπ θέξνπλ ην
νηθνινγηθφ ζήκα ηεθκαίξεηαη φηη πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ε
ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δέρεηαη θάζε άιιν θαηάιιειν απνδεηθηηθφ
κέζν, φπσο ηερληθφ θάθειν ηνπ θαηαζθεπαζηή ή έθζεζε δνθηκψλ πνπ έρεη ζπληάμεη
αλαγλσξηζκέλνο νξγαληζκφο.
7. Καηά ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ, αλαγλσξηζκέλνη νξγαληζκνί είλαη ηα εξγαζηήξηα
δνθηκψλ θαη βαζκνλφκεζεο, θαζψο θαη νη νξγαληζκνί επηζεψξεζεο θαη πηζηνπνίεζεο πνπ
αληαπνθξίλνληαη ζηα εθαξκνζηέα επξσπατθά πξφηππα. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δέρεηαη
πηζηνπνηεηηθά απφ νξγαληζκνχο αλαγλσξηζκέλνπο ζε άιια θξάηε − κέιε.
8. Δθηφο εάλ δηθαηνινγείηαη απφ ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
δελ κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ κλεία ζπγθεθξηκέλεο θαηαζθεπήο ή πξνέιεπζεο ή ηδηαίηεξεο
κεζφδνπ θαηαζθεπήο ή εκπνξηθνχ ζήκαηνο ή δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο ή ηχπνπ ή
ζπγθεθξηκέλεο θαηαγσγήο ή παξαγσγήο πνπ ζα είραλ σο απνηέιεζκα λα επλννχληαη ή λα
απνθιείνληαη νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο ή νξηζκέλα πξντφληα. Ζ ελ ιφγσ κλεία επηηξέπεηαη,
θαη’ εμαίξεζε, φηαλ δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη αξθνχλησο αθξηβήο θαη θαηαλνεηή
πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο θαη’ εθαξκνγή ησλ παξ. 3 θαη 4. Ζ ελ ιφγσ
κλεία ζπλνδεχεηαη απφ ηε κλεία «ή ηζνδχλακν». ηελ πεξίπησζε απηή, ππνρξεσηηθά ζηελ
ηερληθή πξνδηαγξαθή ζα πξνζδηνξίδνληαη ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία θαη ε δηαδηθαζία κε ηελ
νπνία ζα ηεθκεξηψλεηαη ε ηζνδπλακία ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ κε ηα δεηνχκελα.
9. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο εγθξίλνληαη:
α. γηα ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ κείδνλνο νηθνλνκηθήο αμίαο, απφ ηα Αλψηαηα πκβνχιηα
ησλ θιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ,
β. γηα ηνλ ππφινηπν ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ, απφ ηα αξκφδηα Γεληθά Δπηηειεία,
γ. γηα θνηλφ ζηα ηξία Γεληθά Δπηηειεία ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ, απφ ην Γεληθφ Δπηηειείν
ζην νπνίν αλαηίζεηαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ην ΓΔΔΘΑ.
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
(άξζξν 20 ηεο Οδεγίαο)
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα επηβάιιεη εηδηθνχο φξνπο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη φξνη απηνί είλαη ζπκβαηνί κε ην δίθαην ηεο ΔΔ θαη φηη
επηζεκαίλνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Οη φξνη απηνί κπνξνχλ ηδίσο λα αθνξνχλ
ζηελ ππεξγνιαβία, ζηελ αζθάιεηα δηαβαζκηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ, ζηελ αζθάιεηα
εθνδηαζκνχ πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζε πεξηβαιινληηθέο ή
θνηλσληθέο παξακέηξνπο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 41 έσο
44.
Άξζξν 41
Τπεξγνιαβία
(άξζξα 21 θαη 50 έσο 54 ηεο Οδεγίαο)
1. Ο αλάδνρνο είλαη ειεχζεξνο λα επηιέγεη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ
αλαθεξνκέλσλ ζηηο παξ. 2, 3, 4, 6, 7, 8 θαη 9. ε θάζε πεξίπησζε ππνρξενχηαη λα ελεξγεί
κε δηαθάλεηα, λα κεηαρεηξίδεηαη φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ππεξγνιάβνπο ηζφηηκα θαη λα κελ
πξνβαίλεη ζε δηαθξίζεηο ζε βάξνο ηνπο κε βάζε ηελ εζληθφηεηα.
2. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο φξνπο πεξί
ππεξγνιαβηθήο αλάζεζεο πνζνζηνχ ή κέξνπο ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο, ηνπο νπνίνπο ν
ππνςήθηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξήζεη, επί πνηλή απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ
ή απνθιεηζκνχ απφ ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο.
3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή, κε ξεηφ φξν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο,
κπνξεί λα δεηεί, ζην βαζκφ θαη ζηελ έθηαζε πνπ απαηηείηαη, αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχκβαζεο (εθηηκψκελε αμία, πνιππινθφηεηα, ηδηαηηεξφηεηα,
θξηζηκφηεηα, ζπνπδαηφηεηα, ρξήζε ησλ έξγσλ, ησλ πξνκεζεηψλ ή ησλ ππεξεζηψλ):
α. απφ ηνλ ππνςήθην ή ηνλ πξνζθέξνληα, λα αλαθέξεη ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ή ζηελ
πξνζθνξά ηνπ, ζσξεπηηθά ή δηαδεπθηηθά, ην ηκήκα ή ηα ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ
πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ηνπο πξνηεηλφκελνπο
ππεξγνιάβνπο θαη ην αληηθείκελν ηεο ππεξγνιαβίαο γηα ηελ νπνία πξνηείλνληαη,
β. απφ ηνλ αλάδνρν, λα αλαθέξεη νηαδήπνηε αιιαγή αλαθχπηεη ζε επίπεδν
ππεξγνιάβσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
ηελ πεξίπησζε απηή, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη ιφγνη
απνθιεηζκνχ θαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθήο, ηερληθήο θαη
επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ, θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα
πξνο απφδεημε ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά.
4. Ζ ππεξγνιαβηθή αλάζεζε πνζνζηνχ ή κέξνπο ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο κπνξεί λα
ιάβεη κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη κνξθέο:
α. Ο πξνζθέξσλ ή αλάδνρνο απνθαζίδεη πνηφ πνζνζηφ θαη πνηά κέξε ηεο ζχκβαζεο
ζα αλαζέζεη ππεξγνιαβηθά, θαζψο θαη πνηνί ζα είλαη νη ππεξγνιάβνη ηνπ, ε δε αλαζέηνπζα
αξρή επηβεβαηψλεη ηελ αμηνπηζηία θαη αζθάιεηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ειέγρνληαο φηη
νη ππεξγνιάβνη πνπ δειψλεη ν πξνζθέξσλ ή αλάδνρνο πιεξνχλ θαη νη ίδηνη ηα θξηηήξηα
πνηνηηθήο επηινγήο πνπ ζέηνπλ νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο γηα ηνπο αλαδφρνπο. Σα θξηηήξηα
απηά εμεηδηθεχνληαη ζηε δηαθήξπμε θαη αθνξνχλ ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε,
ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, ζπκκφξθσζε κε
εξγαζηαθή, θνηλσληθν-αζθαιηζηηθή θαη πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία.

β. Ο πξνζθέξσλ ή αλάδνρνο απνθαζίδεη πνηφ πνζνζηφ θαη πνηά κέξε ηεο ζχκβαζεο
ζα εθηειεζηνχλ κε ππεξγνιαβία, ε δε αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίδεη γηα ην πνηέο
ζπκβάζεηο ππεξγνιαβίαο ζα ζπλαθζνχλ κε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία.
γ. Ο πξνζθέξσλ ή αλάδνρνο απνθαζίδεη πνηά κέξε ηεο ζχκβαζεο ζα εθηειεζηνχλ κε
ππεξγνιαβία, ε δε αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίδεη γηα ην πνζνζηφ ηεο ππεξγνιαβίαο πνπ
ζα ζπκβαζηνπνηεζεί κέζσ δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο.
δ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή θαζνξίδεη ην ειάρηζην πνζνζηφ ηεο ππεξγνιαβίαο πνπ ζα
ζπκβαζηνπνηεζεί κέζσ δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη επηηξέπεη ζηνπο πξνζθέξνληεο ή
αλαδφρνπο λα πξνζθεχγνπλ νη ίδηνη ζε δηαγσληζκφ γηα ππεξγνιαβίεο πνζνζηνχ ηεο
ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πξνθαζνξηζκέλν απφ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή ειάρηζην πνζνζηφ.
5. Σν πνζνζηφ ηεο ππεξγνιαβίαο νξίδεηαη είηε σο ζηαζεξή ηηκή είηε κε ηε κνξθή θιίκαθαο
ηηκψλ πνπ πεξηιακβάλεη ειάρηζην θαη κέγηζην πνζνζηφ. Σν κέγηζην πνζνζηφ ησλ
ζπκβάζεσλ ππεξγνιαβίαο πνπ κπνξεί λα επηβιεζεί ζηνλ αλάδνρν λα ζπλάςεη κέζσ
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο αμίαο
ηεο ζχκβαζεο θαη είλαη αλάινγν ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο
θχζεο ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα πνπ εκπιέθεηαη, πεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ επηπέδνπ ηνπ
αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά εθείλε θαη ησλ ζρεηηθψλ ηερληθψλ δπλαηνηήησλ ηεο
βηνκεραληθήο βάζεο. Οπνηνδήπνηε πνζνζηφ ππεξγνιαβίαο εκπίπηεη ζηελ θιίκαθα ηηκψλ
πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζεσξείηαη φηη πιεξνί ηελ απαίηεζε
ππεξγνιαβίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν.
6. Όηαλ ν αλάδνρνο, ν νπνίνο δελ είλαη αλαζέηνπζα αξρή, ππνρξενχηαη λα αλαζέηεη
ζχκβαζε ππεξγνιαβίαο κε εθηηκψκελε αμία ρσξίο ΦΠΑ ίζε ή αλψηεξε απφ ηα φξηα ηνπ
άξζξνπ 45, γλσζηνπνηεί ηελ πξφζεζή ηνπ κε πξνθήξπμε, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ηήξεζεο
ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο δίρσο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο θαηά ην άξζξν 50 ή ηεο
ζπλδξνκήο πξνυπνζέζεσλ πεξί κε δεκνζηνπνίεζεο ηεο πξνθήξπμεο ππεξγνιαβίαο θαηά
ηα άξζξα 42, 43 θαη 58. ηελ πξνθήξπμε ππεξγνιαβίαο ν αλάδνρνο αλαθέξεη ηα θξηηήξηα
πνηνηηθήο επηινγήο πνπ νξίδεη ε αλαζέηνπζα αξρή θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιια θξηηήξηα
ζα εθαξκφζεη φζνλ αθνξά ζηελ πνηνηηθή επηινγή ησλ ππεξγνιάβσλ. Όια ηα θξηηήξηα
απηά πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθά, ρσξίο δηαθξίζεηο θαη ζπλεπή πξνο ηα θξηηήξηα πνπ
εθαξκφδνληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή/ηνλ αλαζέηνληα θνξέα φζνλ αθνξά ζηελ επηινγή
ησλ πξνζθεξφλησλ γηα ηελ θχξηα ζχκβαζε. Οη απαηηνχκελεο ηθαλφηεηεο πξέπεη λα
ζπλδένληαη άκεζα κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ππεξγνιαβίαο θαη ηα απαηηνχκελα
επίπεδα ηθαλφηεηαο πξέπεη λα είλαη αλάινγα πξνο απηφ.
7. ηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 6, ν αλάδνρνο ππνβάιεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ
ηελ ππνγξαθή θάζε ζχκβαζεο ππεξγνιαβίαο, θάθειν πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία
ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνίεζε γηα ηελ επηινγή ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ππεξγνιάβνπ θαη ζρέδην ηεο ζχκβαζεο ππεξγνιαβίαο πνπ ζα ππνγξαθεί
κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηνπ ππεξγνιάβνπ. Ζ ζχκβαζε ππεξγνιαβίαο ππνγξάθεηαη κφλν
εθφζνλ εγθξηζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή.
8. Ο αλάδνρνο είλαη δπλαηφλ λα εθπιεξψλεη ηελ απαίηεζε ππεξγνιαβίαο, αλαζέηνληαο
ζηε βάζε ζπκθσλίαο-πιαίζην ζπκβάζεηο ππεξγνιαβίαο νη νπνίεο ζα ζπλάπηνληαη
ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Οη ζπκβάζεηο ππεξγνιαβίαο πνπ
βαζίδνληαη ζε κηα ηέηνηα ζπκθσλία-πιαίζην αλαηίζεληαη κφλν ζε νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ
ζπκκεηείραλ αξρηθά ζηε ζπκθσλία-πιαίζην θαη πεξηιακβάλνπλ φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη

ζηε ζπκθσλία-πιαίζην, ή ζπλάδνπλ πξνο απηή, ζχκθσλα θαη κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα
ζηα άξζξα 29 θαη 30.
9. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνξξίπηεη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ επέιεμε ν
πξνζθέξσλ ζην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο θχξηαο ζχκβαζεο ή ν αλάδνρνο θαηά
ηελ εθηέιεζε απηήο. Ζ απφξξηςε απηή επηηξέπεηαη λα βαζίδεηαη κφλνλ ζε ιφγνπο
απνθιεηζκνχ θαη θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ επηινγή ησλ
πξνζθεξφλησλ γηα ηελ θχξηα ζχκβαζε. Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή απνξξίςεη έλαλ
ππεξγνιάβν, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη γξαπηή αηηηνιφγεζε ζηνλ πξνζθέξνληα ή ζηνλ
αλάδνρν, αλαθέξνληαο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θξίλεη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο
ππεξγνιάβνο δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα θαη πξέπεη λα απνξξηθζεί.
10. Ο αλάδνρνο δελ απαηηείηαη λα πξνρσξήζεη ζε ππεξγνιαβηθή αλάζεζε, εθφζνλ
απνδεηθλχεη, κε ηξφπν πνπ πείζεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή, φηη θαλείο απφ ηνπο
ππεξγνιάβνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ ή θακία απφ ηηο πξνζθνξέο ηνπο δελ
κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε ππεξγνιαβίαο, κε
απνηέιεζκα ν αλάδνρνο λα κελ είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο θχξηαο
ζχκβαζεο.
11. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή αθξηβή αληίγξαθα
ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηεη κε ππεξγνιάβνπο, φηαλ, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο, εθρσξεί ζηνπο ππεξγνιάβνπο δηθαηψκαηά ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ
ηε ζχκβαζε πνπ έρεη ζπλάςεη κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο
παξ. 2.
12. Ζ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ επεξεάδεη ηελ αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ
κε ηνπο ππεξγνιάβνπο επζχλε ηνπ αλαδφρνπ έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα πιήξε
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θχξηα ζχκβαζε.
Άξζξν 42
Αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ
(άξζξν 22 ηεο Οδεγίαο)
1. Όηαλ πξφθεηηαη γηα ζπκβάζεηο πνπ απαηηνχλ ή πεξηιακβάλνπλ δηαβαζκηζκέλεο
πιεξνθνξίεο, ε αλαζέηνπζα αξρή νξίδεη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο φια ηα αλαγθαία
κέηξα θαη απαηηήζεηο γηα ηελ απαηηνχκελε αζθάιεηα ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ. Πξνο ην
ζθνπφ απηφ, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απαηηήζεη ε πξνζθνξά λα πεξηιακβάλεη,
ηδίσο, ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
α. δέζκεπζε εθ κέξνπο ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ησλ ππεξγνιάβσλ πνπ έρνπλ νξηζζεί φηη
ζα δηαζθαιίζνπλ δεφλησο ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ δηαβαζκηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ πνπ
έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο ή νη νπνίεο ζα ππνπέζνπλ ζηελ αληίιεςή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ζχκβαζεο θαη κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ή ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο,
β. δέζκεπζε εθ κέξνπο ηνπ πξνζθέξνληνο λα επηηχρεη ηε δέζκεπζε πνπ πξνβιέπεηαη
ζηελ πεξίπη. α΄ απφ άιινπο ππεξγνιάβνπο ζηνπο νπνίνπο ζα αλαζέζεη ππεξγνιαβία θαηά
ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο,
γ. επαξθείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ έρνπλ ήδε νξηζζεί, νη
νπνίεο λα επηηξέπνπλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή λα δηαπηζηψζεη γηα θαζέλαλ απφ απηνχο αλ
δηαζέηεη ηηο απαηηνχκελεο δπλαηφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί δεφλησο ε
εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ δηαβαζκηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζηηο νπνίεο έρνπλ πξφζβαζε θαη

ελδερνκέλσο θιεζνχλ λα παξάζρνπλ ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ππεξγνιαβίαο ηηο
νπνίεο ζα αζθήζνπλ,
δ. δέζκεπζε εθ κέξνπο ηνπ πξνζθέξνληνο λα παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
απαηηνχληαη ζηελ πεξίπη. γ΄ γηα ηνπο λένπο ππεξγνιάβνπο πξηλ ηελ αλάζεζε
ππεξγνιαβίαο ζε απηνχο.
2. Σα κέηξα θαη νη απαηηήζεηο ηεο παξ. 1 πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο δηαηάμεηο
ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο γηα ηε δηαπίζηεπζε αζθαιείαο, ηδίσο δε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δζληθνχ
Καλνληζκνχ Αζθαιείαο (ΔΚΑ) ηνπ ΓΔΔΘΑ θαη ηνπ Δζληθνχ Καλνληζκνχ Βηνκεραληθήο
Αζθαιείαο (ΔΚΒΑ) ηνπ ΓΔΔΘΑ, ή πξνο ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πεξί αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε δηκεξείο θαη δηεζλείο ζπκθσλίεο ηηο νπνίεο έρεη ζπλάςεη ε
Διιάδα. Γηαπηζηεχζεηο αζθαιείαο ζε άιια θξάηε − κέιε ηεο ΔΔ ζεσξνχληαη θαη’ αξρήλ
ηζφηηκεο κε εθείλεο πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, κε ηελ επηθχιαμε
ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ ΤΠΔΘΑ λα δηελεξγήζεη πεξαηηέξσ έξεπλεο κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία,
εάλ ζεσξεζεί αλαγθαίν.
Άξζξν 43
Αζθάιεηα εθνδηαζκνχ
(άξζξν 23 ηεο Οδεγίαο)
1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή πεξηιακβάλεη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηηο απαηηήζεηο ηεο πνπ
επηηξέπνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπ εθνδηαζκνχ. Πξνο ην ζθνπφ απηφ, ε αλαζέηνπζα αξρή
κπνξεί λα απαηηήζεη ε πξνζθνξά λα πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
α. Πηζηνπνίεζε ή ηεθκεξίσζε πνπ παξέρεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή επαξθή απφδεημε φηη
ν πξνζθέξσλ είλαη ζε ζέζε λα ηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ εμαγσγή,
ηε κεηαθνξά θαη ηε δηακεηαθφκηζε ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζχκβαζε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο νπνηαζδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθήο ηεθκεξίσζεο πνπ παξέρεηαη απφ
ην ελδηαθεξφκελν θξάηνο − κέινο ή ηα ελδηαθεξφκελα θξάηε − κέιε. Ζ πηζηνπνίεζε ή ε
ηεθκεξίσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηδίσο:
αα. θαηάινγν κε φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο αδεηνδφηεζεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ζρεηηθά
κε ηε κεηαθνξά − δηακεηαθφκηζε ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ, θαζψο θαη ησλ απαξηίσλ θαη
ππνζπζηεκάησλ απηψλ, ηδίσο εάλ ηα ηειεπηαία πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο,
ββ.
αξρείν ηπρφλ παιαηφηεξσλ κεηαθνξψλ παξεκθεξψλ πιηθψλ απφ ηε ρψξα
παξαγσγήο ηνπο ζηελ Διιάδα ή ζε άιια θξάηε − κέιε ηεο ΔΔ ή εμαγσγψλ ζε ηξίηεο
ρψξεο,
γγ.
θάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν πνπ έρεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν πεξηέιζεη ζηελ
θαηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο απφ θξαηηθέο αξρέο θαη ππεξεζίεο.
β. Μλεία θάζε πεξηνξηζκνχ ή δέζκεπζεο πνπ ελδερνκέλσο επηβιεζεί ζηελ αλαζέηνπζα
αξρή φζνλ αθνξά απνθάιπςε, κεηαθνξά ή ρξήζε ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ή
νπνησλδήπνηε απνηειεζκάησλ απηψλ ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ελδέρεηαη λα
πξνθχςνπλ ζην πιαίζην ειέγρνπ εμαγσγψλ ή δηεπζεηήζεσλ αζθαιείαο.
γ. Πηζηνπνίεζε ή ηεθκεξίσζε πνπ λα απνδεηθλχεη φηη ε νξγάλσζε θαη ε γεσγξαθηθή
ζέζε ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ ηνπ πξνζθέξνληνο ζα ηνπ παξάζρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
ηεξήζεη ηηο δηεπθξηληδφκελεο ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο απαηηήζεηο ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο φζνλ αθνξά ζηελ αζθάιεηα ηνπ εθνδηαζκνχ θαη δέζκεπζε φηη ζα δηαζθαιίζεη φηη νη
πηζαλέο αιιαγέο ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δελ ζα
επεξεάζνπλ δπζκελψο ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο απαηηήζεηο απηέο. ην πιαίζην ηεο

πηζηνπνίεζεο ηεο νξγάλσζεο ηνπ εθνδηαζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ πξνζθέξνληνο, κπνξεί
λα ηνπ δεηεζεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ππεξγνιάβνπο θαη κεηαθνξείο απφ ζπκκαρηθέο ρψξεο
θαη λα απνθχγεη ππεξγνιάβνπο απφ ρψξεο ζηηο νπνίεο ηζρχεη εηδηθφ θαζεζηψο πνπ
επηβάιεη πεξηνξηζκνχο ζηηο εμαγσγέο ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ.
δ. Γέζκεπζε, εθ κέξνπο ηνπ πξνζθέξνληνο, φηη ζα εγθαζηδξχζεη ή ζα δηαηεξήζεη ηελ
ηθαλφηεηα πνπ απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηηο απμεκέλεο ελδερνκέλσο
αλάγθεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζπλεπεία θξίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο πνπ ζα ζπκθσλεζνχλ θαη ηδίσο εληφο ησλ επηβαιιφκελσλ απφ
επηρεηξεζηαθήο άπνςεο ρξφλσλ απφθξηζεο.
ε. Οπνηαδήπνηε ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα ησλ εζληθψλ αξρψλ ηεο ρψξαο ηνπ
πξνζθέξνληνο φζνλ αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο ζπλεπεία θξίζεο.
ζη. Γέζκεπζε εθ κέξνπο ηνπ πξνζθέξνληνο φηη ζα δηαζθαιηζζνχλ ε ζπληήξεζε, ν
εθζπγρξνληζκφο ή νη πξνζαξκνγέο ησλ πξνκεζεηψλ πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο
ζχκβαζεο.
δ. Γέζκεπζε εθ κέξνπο ηνπ πξνζθέξνληνο φηη ε αλαζέηνπζα αξρή ζα ελεκεξσζεί
έγθαηξα ζρεηηθά κε θάζε κεηαβνιή πνπ ζα επέιζεη ζηελ νξγάλσζή ηνπ, ζηελ αιπζίδα
εθνδηαζκνχ ή ζηε βηνκεραληθή ζηξαηεγηθή ε νπνία ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
ε. Γέζκεπζε εθ κέξνπο ηνπ πξνζθέξνληνο φηη ζα παξάζρεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα ζπκθσλεζνχλ απφ θνηλνχ θαηά ηε
ζπλνκνιφγεζε ηεο ζχκβαζεο, ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θάθειν θαη φια ηα θαηά ηελ θξίζε ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο εηδηθά κέζα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ παξαγσγή αληαιιαθηηθψλ,
επηκέξνπο ζηνηρείσλ, ζπλαξκνινγεκέλσλ κεξψλ, θαζψο θαη εηδηθφ εμνπιηζκφ δνθηκψλ,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηερληθψλ ζρεδίσλ, ησλ αδεηψλ θαη ησλ νδεγηψλ ρξήζεο ζηελ
πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ δελ είλαη πιένλ ζε ζέζε γηα νπνηαδήπνηε αηηία λα παξάζρεη
ηνλ αλαγθαίν εθνδηαζκφ.
2. Απαγνξεχεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή λα δεηεί απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα
επηηπγράλνπλ δέζκεπζε εθ κέξνπο θξάηνπο − κέινπο, ε νπνία ζα πεξηφξηδε ηελ ειεπζεξία
ηνπ θξάηνπο απηνχ, λα εθαξκφδεη, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή δηεζλή λνκνζεζία ή ηε
λνκνζεζία ηεο ΔΔ, ηα εζληθά ηνπ θξηηήξηα αδεηνδφηεζεο εμαγσγψλ, κεηαθνξάο ή
δηακεηαθφκηζεο ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαηά ην ρξφλν ιήςεο ηεο απφθαζεο γηα
ηελ έγθξηζε απηή.
Άξζξν 44
Τπνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηε θνξνινγία, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηηο
δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο
(άξζξν 24 ηεο Οδεγίαο)
1. Καηά ηελ ζχλαςε θαη εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο
ηνπ παξφληνο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο 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.

2. Ζ αλαζέηνπζα αξρή ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηελ αξκφδηα
δεκφζηα αξρή ή ππεξεζία ή νξγαληζκφ απφ ηνπο νπνίνπο νη ππνςήθηνη ή νη
πξνζθέξνληεο κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνρξεψζεηο
ζρεηηθά κε ηε θνξνινγία, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηηο δηαηάμεηο πεξί
πξνζηαζίαο ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο πνπ ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα,
ζηνλ ηφπν ή ζε ηξίηε ρψξα, φπνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ηα έξγα ή λα παξαζρεζνχλ νη
ππεξεζίεο πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο θαη νη νπνίεο
εθαξκφδνληαη ζηηο επηηφπνπ εθηεινχκελεο εξγαζίεο ή ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηά
ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή πνπ παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2 δεηεί
απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ή απφ ηνπο ππνςεθίνπο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζπκβάζεσλ λα
δειψζνπλ ξεηά φηη έιαβαλ ππφςε, θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, ηηο
ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ παξαγξάθνπ.
4. Ζ κε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο
ζχκβαζεο πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο 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 Δθαξκνγήο
(άξζξν 8 ηεο Οδεγίαο)
Σν παξφλ Κεθάιαην εθαξκφδεηαη ζηηο ζπκβάζεηο ησλ νπνίσλ ε εθηηκψκελε αμία ρσξίο
ΦΠΑ είλαη ίζε ή αλψηεξε απφ ηα φξηα πνπ νξίδεη ν Καλνληζκφο (ΔΔ) ππ’ αξηζ. 2367/2017,
ηα νπνία αλαζεσξνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 68 ηεο Οδεγίαο 2009/81/ΔΚ.
Άξζξν 46
Γηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ
(άξζξα 25 θαη 29,παξ.1 ηεο Οδεγίαο)
1. Οη δεκφζηεο ζπκβάζεηο ηνπ άξζξνπ 45 ζπλάπηνληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο
δηαδηθαζίεο:
α. ηελ θιεηζηή δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 47,
β. ηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο κε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 48,
γ. ηε δηαδηθαζία ηνπ αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 49 θαη
δ. ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, ηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε
πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 50.
2. 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.

3. ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο ε
αλαζέηνπζα αξρή είλαη δπλαηφλ λα θάλεη ρξήζε ησλ ζπκθσληψλ-πιαίζην, σο κεζφδνπ
ζχλαςεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 29 θαη 30 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
Άξζξν 47
Κιεηζηή δηαδηθαζία
Ζ θιεηζηή δηαδηθαζία δηεμάγεηαη ζε δχν ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην, θάζε ελδηαθεξφκελνο
νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία. Ζ
αλαζέηνπζα αξρή αμηνινγεί ηηο ππνςεθηφηεηεο βάζεη ησλ πξνζφλησλ νηθνλνκηθήο θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 67, ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο
ηθαλφηεηαο έθαζηνπ ππνςεθίνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 68 θαη ζπληάζζεη θαηάινγν
πξνεπηινγήο, ζηνλ νπνίν θαηαηάζζνληαη νη ππνςήθηνη θαηά θζίλνπζα ζεηξά, βάζεη ηεο
βαζκνινγίαο πνπ έιαβαλ. Με ηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί λα θαζνξίδεηαη ν
αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα πξνεπηιεγεί θαη ζα πξνζθιεζεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά
ζην δεχηεξν ζηάδην, ζχκθσλα κε ην άξζξν 75.
Άξζξν 48
Γηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο κε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ
(άξζξν 26 ηεο Οδεγίαο)
1. ηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο κε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ, ε
αλαζέηνπζα αξρή δηαπξαγκαηεχεηαη κε ηνπο πξνζθέξνληεο ηηο πξνζθνξέο πνπ
ππνβάιινπλ πξνθεηκέλνπ λα ηηο πξνζαξκφδνπλ ζηηο απαηηήζεηο πνπ επηζεκαίλνληαη ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί πνηα είλαη ε θαιχηεξε πξνζθνξά
ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ θξηηήξην αλάζεζεο.
2. ηε δηαδηθαζία απηή, αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κπνξεί λα ππνβάιεη θάζε
ελδηαθεξφκελνο, αιιά πξνζθνξά ππνβάιινπλ κφλν νη ππνςήθηνη πνπ πξνεπηιέγνληαη
απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαηά ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 74, ππφ ηνλ φξν φηη ππάξρεη
ηθαλφο αξηζκφο θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ.
3. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ε αλαζέηνπζα αξρή εμαζθαιίδεη ηελ ίζε
κεηαρείξηζε φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ. Δηδηθφηεξα, δελ παξέρεη, θαηά ηξφπν πνπ λα
εηζάγεη δηαθξίζεηο, πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ελδέρεηαη λα επλνήζνπλ νξηζκέλνπο
πξνζθέξνληεο ζε ζρέζε κε άιινπο.
4. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα πξνβιέπεη φηη ε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε
δηεμάγεηαη ζε δηαδνρηθέο θάζεηο, ψζηε λα κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε
πξνζθνξψλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο. Ζ ρξήζε ή κε ηεο δπλαηφηεηαο απηήο αλαγξάθεηαη ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο.
Άξζξν 49
Αληαγσληζηηθφο δηάινγνο
(άξζξν 27 ηεο Οδεγίαο)
1. Γηα ηδηαίηεξα πεξίπινθεο ζπκβάζεηο, αλ ε αλαζέηνπζα αξρή ζεσξεί πσο ε
ρξεζηκνπνίεζε ηεο θιεηζηήο δηαδηθαζίαο ή ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο κε
δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ δελ ηεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αλάζεζεο ηεο
ζχκβαζεο, κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ, ζχκθσλα κε ην παξφλ
άξζξν.

2. Ζ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά κε βάζε ην θξηηήξην
αλάζεζεο ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο.
3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δεκνζηεχεη πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ζηελ νπνία γλσζηνπνηεί ηηο
αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο, ηηο νπνίεο νξίδεη ζηελ ελ ιφγσ πξνθήξπμε ή ζε
πεξηγξαθηθφ έγγξαθν.
4. Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνβαίλεη ζε δηάινγν κε ηνπο ππνςεθίνπο πνπ επειέγεζαλ
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 36, 37, 64 έσο 71, ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ν εληνπηζκφο θαη ν
νξηζκφο ησλ πιένλ θαηάιιεισλ κέζσλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο. Καηά ηε
δηάξθεηα ηνπ δηαιφγνπ, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα ζπδεηά κε ηνπο επηιεγέληεο
ππνςεθίνπο φιεο ηηο πηπρέο ηεο ζχκβαζεο.
5. Καηά ην δηάινγν, ε αλαζέηνπζα αξρή εμαζθαιίδεη ηελ ίζε κεηαρείξηζε φισλ ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Δηδηθφηεξα, δελ παξέρεη, θαηά ηξφπν πνπ λα εηζάγεη δηαθξίζεηο,
πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ελδέρεηαη λα επλνήζνπλ νξηζκέλνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζε ζρέζε
κε άιινπο.
6. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ κπνξεί λα απνθαιχπηεη ζηνπο ινηπνχο ζπκκεηέρνληεο ηηο
πξνηεηλφκελεο ιχζεηο ή άιιεο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ δηαβηβαζζεί απφ
ππνςήθην ζπκκεηέρνληα ζην δηάινγν, ρσξίο ηε ζπλαίλεζή ηνπ.
7. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα πξνβιέςεη ηε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ζε δηαδνρηθέο
θάζεηο, ψζηε λα κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ ππφ εμέηαζε ιχζεσλ θαηά ηε θάζε ηνπ
δηαιφγνπ, κε εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε
δηαγσληζκνχ ή ζην πεξηγξαθηθφ έγγξαθν. Ζ ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο απηήο αλαγξάθεηαη
ζηελ πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ή ζην πεξηγξαθηθφ έγγξαθν.
8. Ζ αλαζέηνπζα αξρή ζπλερίδεη ην δηάινγν κέρξη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζεη ηελ ή
ηηο ιχζεηο πνπ ελδέρεηαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο, ελ αλάγθε αθνχ
πξνεγνπκέλσο ηηο ζπγθξίλεη.
9. Αθνχ θεξχμεη ηε ιήμε ηνπ δηαιφγνπ θαη ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ε
αλαζέηνπζα αξρή ηνπο θαιεί λα ππνβάινπλ ηελ ηειηθή πξνζθνξά ηνπο, βάζεη ηεο ιχζεο ή
ησλ ιχζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ θαη πξνζδηνξίζζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιφγνπ. Οη
πξνζθνξέο απηέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ φια ηα απαηηνχκελα θαη απαξαίηεηα ζηνηρεία
γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ.
10. Μεηά απφ αίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο νη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζαθελίδνληαη,
λα δηεπθξηλίδνληαη θαη λα ηειεηνπνηνχληαη. Δληνχηνηο, νη ελ ιφγσ δηεπθξηλίζεηο,
απνζαθελίζεηο, ηειεηνπνηήζεηο ή ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία δελ κπνξνχλ λα έρνπλ σο
απνηέιεζκα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο ή ηεο πξφζθιεζεο
ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ε κεηαβνιή ησλ νπνίσλ ελδέρεηαη λα ζηξεβιψζεη ηνλ
αληαγσληζκφ ή λα εηζάγεη δηαθξίζεηο.
11. Ζ αλαζέηνπζα αξρή αμηνινγεί ηηο πξνζθνξέο πνπ ππέβαιαλ νη πξνζθέξνληεο, βάζεη
ησλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί ζηελ πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ή ζην
πεξηγξαθηθφ έγγξαθν, θαη επηιέγεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά ζχκθσλα κε ην άξζξν 83.
12. Μεηά απφ αίηεκα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ θξίζεθε φηη
ππέβαιε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κπνξεί λα θιεζεί λα
δηεπθξηλίζεη νξηζκέλεο πηπρέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ ή λα επηβεβαηψζεη ηηο δεζκεχζεηο πνπ
αλαγξάθνληαη ζηελ πξνζθνξά, ππφ ηνλ φξν φηη ε δηεπθξίληζε απηή δελ ζα έρεη σο
απνηέιεζκα ηε κεηαβνιή ησλ νπζηαζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο ή ηεο πξφζθιεζεο
ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ ή ηε δεκηνπξγία δηαθξίζεσλ.

13. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα πξνβιέπεη ηελ αληακνηβή ή ηελ θαηαβνιή πνζψλ
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηάινγν.
Άξζξν 50
Γηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ
(άξζξν 28 ηεο Οδεγίαο)
1. ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα
πξνζθεχγεη ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο
δηαγσληζκνχ, αηηηνινγψληαο εηδηθά ηε ρξήζε ηεο ζηελ αλαθνίλσζε αλάζεζεο ζχκβαζεο,
φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 58.
2. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα πξνζθεχγεη ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο
δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ ζηηο πεξηπηψζεηο ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ
θαη ππεξεζηψλ:
α. εάλ, χζηεξα απφ θιεηζηή δηαδηθαζία, δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο κε πξνεγνχκελε
δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ ή αληαγσληζηηθφ δηάινγν, δελ ππνβιήζεθε
θακία πξνζθνξά ή θακία απφ ηηο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο δελ είλαη θαηάιιειε ή εάλ δελ
ππάξρεη θαλείο ππνςήθηνο, εθφζνλ δελ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί νπζησδψο νη αξρηθνί φξνη ηεο
ζχκβαζεο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δηαβηβάδεηαη ζρεηηθή έθζεζε ζηελ Δπηηξνπή, εθφζνλ
ην δεηήζεη,
β. ζε πεξίπησζε κε θαλνληθψλ πξνζθνξψλ ή θαηάζεζεο πξνζθνξψλ πνπ είλαη
απαξάδεθηεο, ηεξνπκέλσλ ησλ νξηδνκέλσλ ζηα άξζξα 24, 32, 36, 37, 41 έσο 44, 64 έσο
71, 77, 78 θαη 83, έπεηηα απφ θιεηζηή δηαδηθαζία, δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο κε
δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ ή αληαγσληζηηθφ δηάινγν, ζην βαζκφ πνπ:
(αα)

νη αξρηθνί φξνη ηεο ζχκβαζεο δελ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί νπζησδψο, θαη

(ββ)
πεξηιακβάλνληαη ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο φινη νη πξνζθέξνληεο
πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ησλ άξζξσλ 65 έσο 74 θαη νη νπνίνη, θαηά ηελ πξνεγεζείζα
θιεηζηή δηαδηθαζία ή ηνλ πξνεγεζέληα αληαγσληζηηθφ δηάινγν, ππέβαιαλ πξνζθνξέο
ζχκθσλεο πξνο ηηο ηππηθέο απαηηήζεηο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο,
γ. φηαλ, ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηιφκελεο ζε θξίζε, δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε
ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο θιεηζηέο ή κε δηαπξαγκάηεπζε δηαδηθαζίεο κε
δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη ησλ ζπληνκεπκέλσλ πξνζεζκηψλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 61. Σνχην κπνξεί λα εθαξκφδεηαη γηα παξάδεηγκα
ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπη. δ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43.
δ. ζην κέηξν πνπ είλαη απνιχησο απαξαίηεην, εάλ ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο
νθεηιφκελεο ζε γεγνλφηα απξφβιεπηα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ είλαη δπλαηή ε
ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο θιεηζηέο δηαδηθαζίεο ή ηηο δηαδηθαζίεο
κε δηαπξαγκάηεπζε κε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη ησλ
ζπληνκεπκέλσλ πξνζεζκηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 61. Οη
πεξηζηάζεηο πνπ επηθαιείηαη ε αλαζέηνπζα αξρή γηα ηελ αηηηνιφγεζε ηεο θαηεπείγνπζαο
αλάγθεο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα απνξξένπλ απφ δηθή ηεο επζχλε θαη
ε. εάλ γηα ιφγνπο ηερληθνχο ή ζρεηηθνχο κε ηελ πξνζηαζία απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ
ε ζχκβαζε κπνξεί λα αλαηεζεί κφλν ζε ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ θνξέα. Οη ηερληθνί ιφγνη
γηα ηνπο νπνίνπο κφλνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε πξέπεη
λα αηηηνινγνχληαη εηδηθά.

3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα πξνζθεχγεη ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο
δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ, ζηηο πεξηπηψζεηο ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ θαη
πξνκεζεηψλ:
α. γηα ππεξεζίεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο ηνπ άξζξνπ 4 θαη
β. γηα πξντφληα πνπ θαηαζθεπάδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ζθνπνχο έξεπλαο θαη
αλάπηπμεο, κε εμαίξεζε ηελ παξαγσγή πνζνηήησλ ηθαλψλ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ εκπνξηθή
βησζηκφηεηα ηνπ πξντφληνο ή ηελ απφζβεζε ησλ δαπαλψλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο.
4. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα πξνζθεχγεη ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο
δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ, ζηηο πεξηπηψζεηο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ:
α. γηα ζπκπιεξσκαηηθέο παξαδφζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ αξρηθφ
πξνκεζεπηή θαη πξννξίδνληαη είηε γηα ηε κεξηθή αληηθαηάζηαζε πξνκεζεηψλ ή
εγθαηαζηάζεσλ ηξέρνπζαο ρξήζεο είηε γηα επέθηαζε πθηζηάκελσλ πξνκεζεηψλ ή
εγθαηαζηάζεσλ, εθφζνλ ε αιιαγή πξνκεζεπηή ζα ππνρξέσλε ηελ αλαζέηνπζα αξρή λα
πξνκεζεπηεί πιηθφ κε δηαθνξεηηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία είλαη αζπκβίβαζηα ή
πξνθαινχλ δπζαλάινγεο ηερληθέο δπζρέξεηεο σο πξνο ηε ρξήζε θαη ζπληήξεζε. Ζ
δηάξθεηα ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ, θαζψο θαη ησλ αλαλεψζηκσλ ζπκβάζεσλ δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ηα πέληε (5) έηε, εθηφο εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη
ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλακελφκελε δηάξθεηα θχθινπ δσήο νπνησλδήπνηε πξντφλησλ,
εγθαηαζηάζεσλ ή ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ηηο ηερληθέο δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα
πξνθαιέζεη ε αιιαγή πξνκεζεπηή,
β. γηα πξνκήζεηεο
εκπνξεπκάησλ θαη

πνπ

είλαη

εηζεγκέλεο

θαη

αγνξάδνληαη

ζε

ρξεκαηηζηήξην

γ. γηα πξνκήζεηεο, ππφ ηδηαίηεξα επλντθνχο φξνπο, είηε απφ έλαλ πξνκεζεπηή πνπ
έπαπζε νξηζηηθά ηηο εκπνξηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο είηε απφ ηνπο ζπλδίθνπο ή
εθθαζαξηζηέο πηψρεπζεο, δηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή αλάινγεο δηαδηθαζίαο πνπ
πξνβιέπεηαη ζηηο εζληθέο, λνκνζεηηθέο ή θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο.
5. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα πξνζθεχγεη ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο
δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ, ζηηο πεξηπηψζεηο ζπκβάζεσλ έξγσλ θαη
ππεξεζηψλ:
α. Γηα ηα ζπκπιεξσκαηηθά έξγα ή ππεξεζίεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαλ ζην αξρηθά
πξνβιεπφκελν ζρέδην ή ζηελ αξρηθή ζχκβαζε θαη ηα νπνία, ιφγσ απξφβιεπησλ
πεξηζηάζεσλ, θαηέζηεζαλ αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ησλ ππεξεζηψλ,
φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αλάζεζε γίλεηαη
ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ εθηειεί ην ελ ιφγσ έξγν ή ππεξεζία:
αα.
φηαλ ηα ελ ιφγσ ζπκπιεξσκαηηθά έξγα ή ππεξεζίεο δελ κπνξνχλ, απφ
ηερληθή ή νηθνλνκηθή άπνςε, λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηελ αξρηθή ζχκβαζε ρσξίο λα
δεκηνπξγεζνχλ κείδνλα πξνβιήκαηα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή,
ββ.
φηαλ ηα ελ ιφγσ έξγα ή ππεξεζίεο, κνινλφηη κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ απφ
ηελ εθηέιεζε ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, είλαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο.
Σν ζσξεπηηθφ πνζφ ησλ ζπλαπηφκελσλ ζπκβάζεσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ έξγσλ ή
ππεξεζηψλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ πνζνχ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο.
β. Γηα λέα έξγα ή ππεξεζίεο πνπ ζπλίζηαληαη ζηελ επαλάιεςε παξφκνησλ έξγσλ ή
ππεξεζηψλ πνπ αλαηέζεθαλ ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα αλάδνρν ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο απφ
ηελ ίδηα αλαζέηνπζα αξρή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ελ ιφγσ έξγα ή ππεξεζίεο είλαη
ζχκθσλα κε κηα βαζηθή κειέηε ε νπνία απνηέιεζε αληηθείκελν ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο ε

νπνία έρεη ζπλαθζεί ζχκθσλα κε ηελ θιεηζηή δηαδηθαζία, ηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο
κε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ ή ηνλ αληαγσληζηηθφ δηάινγν. Ζ δπλαηφηεηα
πξνζθπγήο ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία επηζεκαίλεηαη ήδε θαηά ηελ πξνθήξπμε ηνπ πξψηνπ
δηαγσληζκνχ θαη ην ζπλνιηθφ πξνβιεπφκελν πνζφ γηα ηε ζπλέρηζε ησλ έξγσλ ή
ππεξεζηψλ ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ
45. Υξήζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο κπνξεί λα γίλεηαη κφλν γηα πέληε (5) έηε κεηά ηε ζχλαςε
ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, εθηφο εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη
ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλακελφκελε δηάξθεηα θχθινπ δσήο νπνησλδήπνηε πξντφλησλ,
εγθαηαζηάζεσλ ή ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ηηο ηερληθέο δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα
πξνθαιέζεη ε αιιαγή πξνκεζεπηή.
6. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα πξνζθεχγεη ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο
δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ, ζηηο πεξηπηψζεηο ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε
ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ελαέξησλ θαη ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο ή
δπλάκεηο αζθαιείαο ηνπ θξάηνπο πνπ αλαπηχζζνληαη ή πξφθεηηαη λα αλαπηπρζνχλ ζην
εμσηεξηθφ, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πξέπεη λα πξνκεζεπηεί απηέο ηηο ππεξεζίεο απφ
νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ εγγπψληαη ηελ ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο κφλν γηα ηφζν
ζχληνκεο πεξηφδνπο, ψζηε δελ κπνξνχλ λα ηεξεζνχλ νη πξνζεζκίεο γηα ηελ θιεηζηή
δηαδηθαζία ή ηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο κε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπληνκεπκέλσλ πξνζεζκηψλ ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 61.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄
πκβάζεηο εθηηκψκελεο αμίαο θαηψηεξεο απφ ηα ρξεκαηηθά φξηα ηεο Οδεγίαο
2009/81/ΔΚ
Άξζξν 51
Πεδίν εθαξκνγήο
1. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ εθαξκφδνληαη ζηηο ζπκβάζεηο ησλ νπνίσλ ε
εθηηκψκελε αμία ρσξίο ΦΠΑ είλαη θαηψηεξε απφ ηα ρξεκαηηθά φξηα εθαξκνγήο ηεο
Οδεγίαο 2009/81/ΔΚ, φπσο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 45.
2. ηηο ζπκβάζεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Σέηαξηνπ,
Έθηνπ θαη Έβδνκνπ Μέξνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ εμαηξέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 56.
Άξζξν 52
Γηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ
1. Οη ζπκβάζεηο ηνπ άξζξνπ 51 ζπλάπηνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ άξζξνπ 46
θαη επηπιένλ ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 53.
2. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα πξνζθεχγεη εθηφο απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 1 θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη ηεο
απεπζείαο αλάζεζεο, σο αθνινχζσο:
α. Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ επηηξέπεηαη φηαλ ε
εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο είλαη ίζε ή θαηψηεξε απφ ην πνζφ ησλ 60.000€ ρσξίο
ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 54.
β. Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο επηηξέπεηαη φηαλ ε εθηηκψκελε
αμία ηεο ζχκβαζεο είλαη ίζε ή θαηψηεξε απφ ην πνζφ ησλ 20.000€ ρσξίο ΦΠΑ, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 55.

3. ηηο ζπκβάζεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ ε αλαζέηνπζα αξρή είλαη δπλαηφλ λα θάλεη
ρξήζε ησλ ζπκθσληψλ-πιαίζην, σο κεζφδνπ ζχλαςεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 29 θαη 30.
Άξζξν 53
Αλνηθηή δηαδηθαζία
1. Αλνηθηή είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία θάζε ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο
κπνξεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά ζην πιαίζην πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ. Ζ αλνηθηή
δηαδηθαζία δηεμάγεηαη ζε εληαίν ζηάδην, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα πνηνηηθήο
επηινγήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά θαη ελ ζπλερεία ηελ
αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ φζσλ απνδείρζεθε φηη πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο
ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. Όπνπ ζηνλ παξφληα λφκν γίλεηαη αλαθνξά ζε «αίηεζε
ζπκκεηνρήο» λνείηαη ε «πξνζθνξά», ελψ φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε «ππνςήθην» λνείηαη ν
«πξνζθέξσλ» ζην πιαίζην ηεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο.
2. ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία, ε ειάρηζηε πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ αλέξρεηαη ζε
είθνζη δχν (22) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ.
ε πεξίπησζε πνπ επείγνπζα θαηάζηαζε δεφλησο ηεθκεξησκέλε απφ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή θαζηζηά αδχλαηε ηελ ηήξεζε ηεο ειάρηζηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην
πξνεγνχκελν εδάθην, νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα νξίδνπλ ειάρηζηε πξνζεζκία πνπ
δελ είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο
πξνθήξπμεο ηεο ζχκβαζεο ζην ΚΖΜΓΖ.
3. Οη ιεπηνκέξεηεο δηελέξγεηαο ηεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο νξίδνληαη ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο.
Άξζξν 54
πλνπηηθφο δηαγσληζκφο
1. Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ επηηξέπεηαη φηαλ ε εθηηκψκελε
αμία ηεο ζχκβαζεο είλαη ίζε ή θαηψηεξε απφ ην πνζφ ησλ 60.000€ ρσξίο ΦΠΑ.
2. Γηα ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, ε αλαζέηνπζα αξρή δεκνζηεχεη πξνθήξπμε
ή πξφζθιεζε ηξηψλ θαη' ειάρηζηνλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε
κέγηζηε θαηά ην δπλαηφλ δεκνζηφηεηα, κε αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο. Ζ ειάρηζηε πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ αλέξρεηαη ζε δέθα (10) εκέξεο
απφ ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο πξνθήξπμεο ζηελ νηθεία ηζηνζειίδα, ζχκθσλα κε ηηο
δηαδηθαζηηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ λ.3861/2010 (Α΄112).
3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηηξέπεηαη λα ζπληάζζεη απινπνηεκέλε πξνθήξπμε ή πξφζθιεζε
θαη λα κελ νξίδεη θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο.
4. Οη πξνζθνξέο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιινληαη εγγξάθσο. Ζ ππνβνιή κφλν
κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ
θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο.
5. Ζ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ κπνξεί λα γίλεη ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
6. Οη ιεπηνκέξεηεο δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ θαζνξίδνληαη ζηα έγγξαθα
ηεο ζχκβαζεο.

Άξζξν 55
Απεπζείαο αλάζεζε
1. Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο επηηξέπεηαη φηαλ ε εθηηκψκελε αμία
ηεο ζχκβαζεο είλαη ίζε ή θαηψηεξε απφ ην πνζφ ησλ 20.000€ ρσξίο ΦΠΑ.
2. Απεπζείαο αλάζεζε ζε ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ θνξέα γίλεηαη κε θξηηήξην πξσηίζησο
ηελ απνθιεηζηηθφηεηα ηεο εθηέιεζεο ή θαη’ ειάρηζην ηε δπλαηφηεηα θαιήο θαη έγθαηξεο
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν.
3. Ζ απεπζείαο αλάζεζε δηελεξγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζπγθξφηεζε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ γηα ην ζθνπφ απηφλ.
4. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο απεπζείαο αλάζεζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή δεκνζηεχεη
απηή ζην ΚΖΜΓΖ. Ζ απφθαζε αλάζεζεο πεξηέρεη θαη’ ειάρηζην:
α. ηελ επσλπκία θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
β. πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο αμίαο ηεο,
γ. φλνκα θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ νπνίν αλαηίζεηαη ε
ζχκβαζε,
δ. θάζε άιιε πιεξνθνξία πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη απαξαίηεηε.
5. Αλ παξαβηαζζεί ε ππνρξέσζε ηεο παξ. 4, ε ζχκβαζε είλαη απηνδίθαηα άθπξε.
Άξζξν 56
Δμαηξέζεηο
1. ηηο ζπκβάζεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Σέηαξηνπ,
Έθηνπ θαη Έβδνκνπ Μέξνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ εμαηξέζεσλ ησλ θαησηέξσ
παξαγξάθσλ.
2. ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ δελ εθαξκφδνληαη νη
αθφινπζεο δηαηάμεηο: ην άξζξν 28, πεξί θαλφλσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο ζπκβάζεηο
ππεξεζηψλ, ε πεξίπη. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 50 γηα ηελ ππνρξέσζε δηαβίβαζεο
έθζεζεο ζηελ Δπηηξνπή, ην άξζξν 57 πεξί δεκνζίεπζεο πξνθαηαξθηηθήο πξνθήξπμεο, νη
παξ. 1 έσο 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 παξ. 3 ηνπ
άξζξνπ 91 γηα ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ πξαθηηθνχ ζχλαςεο ζχκβαζεο ζηελ Δπηηξνπή, ην
άξζξν 98 γηα ηελ ππνρξέσζε ζπλεξγαζίαο ηνπ ΤΠΔΘΑ κε ηελ Δπηηξνπή θαη ην άξζξν 99
πεξί πξνθήξπμεο γηα εθνχζηα εθ ησλ πξνηέξσλ δηαθάλεηα.
3. ηελ θιεηζηή δηαδηθαζία, ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο κε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο
δηαγσληζκνχ θαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ ε ειάρηζηε πξνζεζκία
παξαιαβήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ
εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ ζην ΚΖΜΓΖ θαη ε ειάρηζηε
πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα
ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο αλέξρεηαη ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο
ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξάο πξνο ηνπο πξνεπηιεγέληεο.
4. Όηαλ ζηελ θιεηζηή δηαδηθαζία θαη ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο κε δεκνζίεπζε
πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ, επείγνληεο ιφγνη θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ ηήξεζε ησλ ειάρηζησλ
πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα νξίδεη
πξνζεζκία γηα ηελ παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη
κηθξφηεξε ησλ δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζην

ΚΖΜΓΖ θαη πξνζεζκία γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη
κηθξφηεξε ησλ δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πξφζθιεζεο
ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζηνπο πξνεπηιεγέληεο.
5. Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνζεζκηψλ παξαιαβήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ
πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή ιακβάλεη ππφςε, ηδίσο, ηνλ πνιχπινθν ραξαθηήξα ηεο
ζχκβαζεο θαη ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ πξνζθνξψλ, κε ηελ
επηθχιαμε ησλ ειάρηζησλ πξνζεζκηψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν.
ΜΔΡΟ ΔΚΣΟ
Γηαδηθαζίεο δηαγσληζκψλ, επηινγήο αλαδφρνπ θαη αλάζεζεο ζχκβαζεο
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄
Γεκνζίεπζε δηαγσληζκνχ – Πξνζεζκίεο – Καλφλεο επηθνηλσλίαο
Άξζξν 57
Γεκνζίεπζε πξνθαηαξθηηθήο πξνθήξπμεο
(άξζξν 30, παξ.1 ηεο Οδεγίαο)
1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα γλσζηνπνηεί κέζσ πξνθαηαξθηηθήο πξνθήξπμεο, ε
νπνία δεκνζηεχεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ ή απφ ηελ ίδηα
ζην «πξνθίι αγνξαζηή», πνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα VI ζεκείν 2:
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 (12) 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 (12) επφκελνπο κήλεο,
γ. φηαλ πξφθεηηαη γηα έξγα, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκβάζεσλ ή ησλ
ζπκθσληψλ−πιαίζην ηηο νπνίεο πξνηίζεηαη λα ζπλάςεη.
2. Ζ δεκνζίεπζε πξνθαηαξθηηθήο πξνθήξπμεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ είλαη
ππνρξεσηηθή κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή αζθεί ην δηθαίσκά ηεο λα
κεηψζεη ηηο πξνζεζκίεο γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ
άξζξνπ 61.
3. Οη πξνθεξχμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 απνζηέιινληαη ζηελ Δπηηξνπή ή
δεκνζηεχνληαη ζην «πξνθίι αγνξαζηή» ην ηαρχηεξν δπλαηφλ κεηά ηε ιήςε απφθαζεο πεξί
εγθξίζεσο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν εληάζζνληαη νη ζπκβάζεηο ή νη
ζπκθσλίεο−πιαίζην, ηηο νπνίεο ε αλαζέηνπζα αξρή πξνηίζεηαη λα ζπλάςεη.
4. Ζ αλαζέηνπζα αξρή πνπ δεκνζηεχεη ηελ πξνθαηαξθηηθή πξνθήξπμε ζην «πξνθίι
αγνξαζηή» απνζηέιιεη ζηελ Δπηηξνπή, κε ειεθηξνληθά κέζα θαη ζχκθσλα κε ηε κνξθή
θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο δηαβίβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα VI ζεκείν 3, εηδνπνίεζε
κε ηελ νπνία αλαθνηλψλεη ηε δεκνζίεπζε πξνθαηαξθηηθήο πξνθήξπμεο ζην «πξνθίι
αγνξαζηή».
5. Σν παξφλ άξζξν δελ εθαξκφδεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο
πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ.

Άξζξν 58
Γεκνζίεπζε πξνθήξπμεο θαη αλαθνίλσζεο αλάζεζεο ζχκβαζεο
(άξζξν 30, παξ.2-3 θαη 31 ηεο Οδεγίαο)
1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή πνπ επηζπκεί λα ζπλάςεη ζχκβαζε ή ζπκθσλία−πιαίζην θάλνληαο
ρξήζε θιεηζηήο δηαδηθαζίαο, δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο κε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο
δηαγσληζκνχ ή αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ γλσζηνπνηεί ηελ πξφζεζή ηεο απηή κε
πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ζηελ Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ.
2. Ζ αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε ή ζπκθσλία−πιαίζην, απνζηέιιεη ζηελ
Δπηηξνπή εηδνπνίεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, ην αξγφηεξν
ζαξάληα νθηψ (48) εκέξεο κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο−πιαίζην. Ζ
αλαθνίλσζε αλάζεζεο ζχκβαζεο ή ζπκθσλίαο−πιαίζην δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ. ε πεξίπησζε ζπκθσλίαο−πιαίζην πνπ έρεη ζπλαθζεί ζχκθσλα κε ηα
άξζξα 29 θαη 30, ε αλαζέηνπζα αξρή απαιιάζζεηαη απφ ηελ απνζηνιή εηδνπνίεζεο κε ηα
απνηειέζκαηα ηεο ζχλαςεο θάζε ζχκβαζεο πνπ βαζίδεηαη ζηε ζπκθσλία−πιαίζην.
3. Οξηζκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο−πιαίζην
κπνξεί λα κελ δεκνζηεχνληαη, φηαλ 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.
4. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεκνζηεχεη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ
πξνθεξχμεηο ζπκβάζεσλ ησλ νπνίσλ ε δεκνζίεπζε δελ είλαη ππνρξεσηηθή ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.
Άξζξν 59
χληαμε θαη ιεπηνκέξεηεο δεκνζίεπζεο ησλ πξνθεξχμεσλ
(άξζξν 32 ηεο Οδεγίαο)
1. Οη πξνθεξχμεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα IV
θαη, ελδερνκέλσο, θάζε άιιε πιεξνθνξία πνπ θξίλεηαη ρξήζηκε απφ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ηππνπνηεκέλα έληππα πνπ εγθξίλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή
ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 67 ηεο Οδεγίαο 2009/81/ΔΚ
ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία.
2. Οη πξνθεξχμεηο πνπ απνζηέιινληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηελ Δπηηξνπή,
δηαβηβάδνληαη είηε κε ειεθηξνληθά κέζα, κε ηε κνξθή θαη ζχκθσλα κε ηηο ιεπηνκέξεηεο
δηαβίβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο VI, είηε κε άιια κέζα. ε
πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο ηαρείαο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ
61, νη πξνθεξχμεηο απνζηέιινληαη κε ηειενκνηνηππία ή κε ειεθηξνληθά κέζα, ζηε κνξθή
θαη ζχκθσλα κε ηηο ιεπηνκέξεηεο δηαβίβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 3 ηνπ
Παξαξηήκαηνο VI. Οη πξνθεξχμεηο δεκνζηεχνληαη ζχκθσλα κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά
δεκνζίεπζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπη. α΄ θαη β΄ηνπ ζεκείνπ 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο VI.
3. Οη πξνθεξχμεηο πνπ θαηαξηίδνληαη θαη απνζηέιινληαη κε ειεθηξνληθά κέζα, ζηε κνξθή
θαη ζχκθσλα κε ηηο ιεπηνκέξεηεο δηαβίβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 3 ηνπ
Παξαξηήκαηνο VI, δεκνζηεχνληαη ην αξγφηεξν πέληε (5) εκέξεο κεηά ηελ απνζηνιή ηνπο.
Όηαλ νη πξνθεξχμεηο δελ απνζηέιινληαη κε ειεθηξνληθά κέζα, ζηε κνξθή θαη ζχκθσλα κε

ηηο ιεπηνκέξεηεο δηαβίβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο VI,
δεκνζηεχνληαη ην αξγφηεξν δψδεθα (12) εκέξεο κεηά ηελ απνζηνιή ηνπο ή, ζηελ
πεξίπησζε ηεο ηαρείαο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 61, ην
αξγφηεξν πέληε (5) εκέξεο κεηά ηελ απνζηνιή ηνπο.
4. Οη πξνθεξχμεηο ηνπ δηαγσληζκνχ δεκνζηεχνληαη αλαιπηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Απζεληηθφ ζεσξείηαη κφλν ην θείκελν πνπ δεκνζηεχεηαη ζηε γιψζζα απηή. Μηα πεξίιεςε
ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζηνηρείσλ θάζε πξνθήξπμεο δεκνζηεχεηαη θαη ζηηο ινηπέο επίζεκεο
γιψζζεο. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ησλ πξνθεξχμεσλ απηψλ απφ ηελ Δπηηξνπή
επηβαξχλνπλ ηελ ΔΔ.
5. 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 Δπηηξνπή. Οη πξνθεξχμεηο πνπ δεκνζηεχνληαη ζε εζληθφ επίπεδν
δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο άιιεο απφ εθείλεο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο
πξνθεξχμεηο πνπ απνζηέιινληαη ζηελ Δπηηξνπή ή δεκνζηεχνληαη ζην «πξνθίι αγνξαζηή»
ζχκθσλα κε ην άξζξν 57, αιιά πξέπεη λα αλαθέξνπλ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο
εηδνπνίεζεο πνπ εζηάιε ζηελ Δπηηξνπή ή ηεο δεκνζίεπζεο ζην «πξνθίι αγνξαζηή». Οη
πξνθαηαξθηηθέο πξνθεξχμεηο δελ κπνξνχλ λα δεκνζηεχνληαη ζην «πξνθίι αγνξαζηή»
πξηλ απφ ηελ απνζηνιή ζηελ Δπηηξνπή ηεο εηδνπνίεζεο κε ηελ νπνία αλαθνηλψλεηαη ε
δεκνζίεπζή ηνπο ππφ ηε κνξθή απηή, πξέπεη δε λα αλαθέξνπλ ηελ εκεξνκελία ηεο ελ
ιφγσ απνζηνιήο.
6. Σν πεξηερφκελν ησλ πξνθεξχμεσλ πνπ δελ απνζηέιινληαη κε ειεθηξνληθά κέζα ζηε
κνξθή θαη ζχκθσλα κε ηηο ιεπηνκέξεηεο δηαβίβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 3 ηνπ
Παξαξηήκαηνο VI πεξηνξίδεηαη ζε πεξίπνπ 650 ιέμεηο.
7. Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο
ησλ πξνθεξχμεσλ.
8. Ζ βεβαίσζε δεκνζίεπζεο, ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ζηελ αλαζέηνπζα
αξρή, αλαθέξεη ηελ εκεξνκελία ηεο ελ ιφγσ δεκνζίεπζεο θαη ζπληζηά απφδεημε
πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δεκνζίεπζεο.
Άξζξν 60
Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν
1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή ππνρξενχηαη, πιένλ ηεο δεκνζίεπζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 58, λα
δεκνζηεχεη ηελ πξνθήξπμε ζην ΚΖΜΓΖ.
2. Ζ πξνθήξπμε δεκνζηεχεηαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΖΜΓΖΑΣ. Μέρξη ηελ έλαξμε
ιεηηνπξγίαο ηνπ ΖΜΓΖΑΣ, ε πξνθήξπμε αλαξηάηαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αξκφδηαο
ππεξεζίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
3. 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.
Άξζξν 61
Πξνζεζκία γηα ηελ παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ πξνζθνξψλ
(άξζξν 33 ηεο Οδεγίαο)
1. Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνζεζκηψλ παξαιαβήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ
πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή ιακβάλεη ππφςε, ηδίσο, ηνλ πνιχπινθν ραξαθηήξα ηεο

ζχκβαζεο θαη ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ πξνζθνξψλ, κε ηελ
επηθχιαμε ησλ ειάρηζησλ πξνζεζκηψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν.
2. ηελ θιεηζηή δηαδηθαζία, ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο κε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο
δηαγσληζκνχ θαη ζε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ, ε ειάρηζηε
πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζε ηξηάληα επηά (37) εκέξεο
απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ γηα δεκνζίεπζε ζηελ
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ.
3. ηελ θιεηζηή δηαδηθαζία, ε ειάρηζηε πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο αλέξρεηαη ζε
ζαξάληα (40) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο
πξνζθνξάο πξνο ηνπο πξνεπηιεγέληεο.
4. ε πεξίπησζε δεκνζίεπζεο πξνθαηαξθηηθήο πξνθήξπμεο, ε ειάρηζηε πξνζεζκία γηα
ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ ηεο θιεηζηήο δηαδηθαζίαο κπνξεί, θαηά γεληθφ θαλφλα, λα
πεξηνξίδεηαη ζε ηξηάληα έμη (36) εκέξεο, αιιά δελ είλαη ζε θακία πεξίπησζε κηθξφηεξε ησλ
είθνζη δχν (22) εκεξψλ. Ζ πξνζεζκία αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο
πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ. Οη βξαρχηεξεο πξνζεζκίεο είλαη απνδεθηέο, ππφ
ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πξνθαηαξθηηθή πξνθήξπμε έρεη πεξηιάβεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ απαηηνχληαη ζηελ πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα ΗV,
εθφζνλ νη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη δηαζέζηκεο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο θαη ε
πξνθαηαξθηηθή πξνθήξπμε έρεη απνζηαιεί πξνο δεκνζίεπζε κεηαμχ ελφο δηαζηήκαηνο
πελήληα δχν (52) εκεξψλ έσο δψδεθα (12) κελψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο
ηεο πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ.
5. Όηαλ νη πξνθεξχμεηο θαηαξηίδνληαη θαη απνζηέιινληαη κε ειεθηξνληθά κέζα, ζχκθσλα
κε ηε κνξθή θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο δηαβίβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 3 ηνπ
Παξαξηήκαηνο VI, ε πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο γηα ηελ θιεηζηή
δηαδηθαζία, ηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε θαη ηνλ αληαγσληζηηθφ δηάινγν κπνξεί λα
κεησζεί θαηά επηά (7) εκέξεο.
6. χληκεζε θαηά πέληε (5) εκέξεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ηεο
θιεηζηήο δηαδηθαζίαο είλαη δπλαηή φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή παξέρεη, κε ειεθηξνληθφ κέζν
θαη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα VI,
ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξε πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, πξνζδηνξίδνληαο ζην
θείκελν ηεο πξνθήξπμεο ηε δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε απφ ηελ νπνία δηαηίζεηαη ε ελ ιφγσ
ηεθκεξίσζε. Ζ ζχληκεζε απηή κπνξεί λα πξνζηίζεηαη ζηε κείσζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ
παξ. 5.
7. Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δελ παξαζρέζεθαλ εληφο ησλ
πξνζεζκηψλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 75, κνινλφηη δεηήζεθαλ εκπξφζεζκα, ή φηαλ νη
πξνζθνξέο κπνξνχλ λα ζπληαρζνχλ κφλνλ έπεηηα απφ επηηφπηα επίζθεςε ή απφ επηηφπηα
εμέηαζε εγγξάθσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, νη πξνζεζκίεο
παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ παξαηείλνληαη, νχησο ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη
νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ
γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ.
8. Όηαλ, ζηελ θιεηζηή θαη κε δηαπξαγκάηεπζε δηαδηθαζία κε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο
δηαγσληζκνχ, επείγνληεο ιφγνη θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ ηήξεζε ησλ ειάρηζησλ πξνζεζκηψλ
πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα νξίδεη:
α. πξνζεζκία γηα ηελ παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη
κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πξνθήξπμεο

δηαγσληζκνχ ή ησλ δέθα (10) εκεξψλ, εάλ ε πξνθήξπμε απεζηάιε κε ειεθηξνληθά κέζα,
ζχκθσλα κε ην κνξθφηππν θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο δηαβίβαζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζεκείν
3 ηνπ Παξαξηήκαηνο VI,
β. ζηελ πεξίπησζε ηεο θιεηζηήο δηαδηθαζίαο, πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ,
ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία
απνζηνιήο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ.
9. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πξνζεζκηψλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΟΚ,
Δπξαηφκ) 1182/71 ηνπ πκβνπιίνπ (L 124) πεξί θαζνξηζκνχ ησλ θαλφλσλ πνπ
εθαξκφδνληαη ζηηο πξνζεζκίεο, εκεξνκελίεο θαη δηνξίεο.
Άξζξν 62
Δλεκέξσζε ησλ ππνςεθίσλ θαη ησλ πξνζθεξφλησλ
(άξζξν 35 ηεο Οδεγίαο)
1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή ελεκεξψλεη, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, ηνπο ππνςεθίνπο θαη ηνπο
πξνζθέξνληεο γηα ηηο ιεθζείζεο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε ζχκβαζεο ή ηε
ζχλαςε ζπκθσλίαο−πιαίζην, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο απνθάζηζε
λα καηαηψζεη ηε ζχλαςε ζχκβαζεο ή ζπκθσλίαο−πιαίζην γηα ηελ νπνία πξνθεξχρζεθε
δηαγσληζκφο θαη λα θηλήζεη εθ λένπ ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία. Οη πιεξνθνξίεο απηέο
παξέρνληαη γξαπηψο, εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
2. Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί, κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ κέξνπο θαη κε ηελ
επηθχιαμε ηεο παξ. 3, ην αξγφηεξν εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία
παξαιαβήο γξαπηήο αίηεζεο, ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
α. ζε θάζε απνξξηθζέληα ππνςήθην, ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο
ηνπ,
β. ζε θάζε απνξξηθζέληα πξνζθέξνληα, ηνπο ιφγνπο γηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο
ηνπ, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηδίσο, γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 4 θαη 5
ηνπ άξζξνπ 39, αηηηνιφγεζε ηεο απφθαζήο ηεο γηα ηε κε χπαξμε ηζνδπλακίαο ή ηεο
απφθαζήο ηεο φηη ηα πιηθά, ηα έξγα ή νη ππεξεζίεο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο
πεξί απφδνζεο ή ιεηηνπξγίαο θαη, γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 42 θαη
43, ηνπο ιφγνπο ηεο απφθαζήο ηεο γηα κε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο
αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ εθνδηαζκνχ,
γ. ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη παξαδεθηή πξνζθνξά ε νπνία απεξξίθζε,
ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ζρεηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο επηιεγείζαο πξνζθνξάο, θαζψο θαη
ηα ζηνηρεία ηνπ αλαδφρνπ ή ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ ηεο ζπκθσλίαο−πιαίζην.
3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ θνηλνπνηήζεη νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ
αλάζεζε ησλ ζπκβάζεσλ ή ηε ζχλαςε ησλ ζπκθσληψλ−πιαίζην, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξ. 1, εθφζνλ ε γλσζηνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ ελδέρεηαη λα εκπνδίζεη ηελ
εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, λα είλαη αληίζεηε πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ, θαη ηδίσο ηα
ζπκθέξνληα άκπλαο θαη αζθάιεηαο, ή λα βιάςεη ηα λφκηκα εκπνξηθά ζπκθέξνληα
δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή ηηο ζπλζήθεο ζεκηηνχ αληαγσληζκνχ κεηαμχ
απηψλ.

Άξζξν 63
Καλφλεο επηθνηλσλίαο
(άξζξν 36 ηεο Οδεγίαο)
1. Κάζε επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ αλαζέηνπζαο αξρήο θαη
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξεί, θαη’ επηινγή ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα πξαγκαηνπνηείηαη
ηαρπδξνκηθψο, κε ηειενκνηνηππία, κε ειεθηξνληθά κέζα, ηειεθσληθψο ζηηο πεξηπηψζεηο
θαη ππφ ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 4, ή κε ζπλδπαζκφ ησλ κέζσλ απηψλ.
2. Σα επηιεγφκελα κέζα επηθνηλσλίαο πξέπεη λα είλαη γεληθψο πξνζηηά θαη ζπλεπψο δελ
κπνξνχλ λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πξφζβαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο. Ζ επηθνηλσλία, ε αληαιιαγή θαη ε απνζήθεπζε
πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε αθεξαηφηεηα ησλ
δεδνκέλσλ θαη ην απφξξεην ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ πξνζθνξψλ, ψζηε ε
αλαζέηνπζα αξρή λα εμεηάδεη ην πεξηερφκελν ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ
πξνζθνξψλ κφλν κεηά ηε ιήμε ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή ηνπο. Σα
εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο επηθνηλσλίεο κε ειεθηξνληθά κέζα, θαζψο θαη ηα
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, πξέπεη λα κε δεκηνπξγνχλ δηαθξίζεηο θαη λα είλαη γεληθψο
πξνζηηά ζην θνηλφ θαη ζπκβαηά κε ηηο γεληθψο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερλνινγίεο ησλ
πιεξνθνξηψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ.
3. ηνπο κεραληζκνχο ειεθηξνληθήο δηαβίβαζεο θαη παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, θαζψο
θαη ζηνπο κεραληζκνχο ειεθηξνληθήο παξαιαβήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, εθαξκφδνληαη
νη αθφινπζνη θαλφλεο:
α. πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο
πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή πξνζθνξψλ θαη
αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξππηνγξάθεζεο. Δπηπιένλ, νη κεραληζκνί
ειεθηξνληθήο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ θαη αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πιεξνχλ
ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο VIII.
β. Οη ειεθηξνληθέο πξνζθνξέο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ειεθηξνληθή ππνγξαθή
ζχκθσλα κε ην π.δ. 150/2001 (Α΄ 125).
γ. Οη ππνςήθηνη δεζκεχνληαη λα ππνβάιινπλ ηα έγγξαθα, ηα πηζηνπνηεηηθά, ηηο
βεβαηψζεηο θαη ηηο δειψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 65 έσο 71, 36 θαη 37, εάλ δελ
είλαη δηαζέζηκα ζε ειεθηξνληθή κνξθή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ
πξνβιέπεηαη γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ ή ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο.
4. Γηα ηε δηαβίβαζε ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο εθαξκφδνληαη νη αθφινπζνη θαλφλεο:
α. νη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ησλ ζπκβάζεσλ κπνξνχλ λα
ππνβάιινληαη γξαπηψο ή ηειεθσληθά,
β. φηαλ νη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ππνβάιινληαη ηειεθσληθά, πξέπεη λα απνζηέιιεηαη
γξαπηή επηβεβαίσζε πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηελ παξαιαβή
ηνπο,
γ. ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απαηηεί λα επηβεβαηψλνληαη ηαρπδξνκηθά ή κε
ειεθηξνληθά κέζα νη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο πνπ ππνβάιινληαη κε ηειενκνηνηππία, εθφζνλ
ηνχην είλαη αλαγθαίν γηα ιφγνπο λνκηθήο θαηνρχξσζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε
αλαζέηνπζα αξρή επηζεκαίλεη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηε ζρεηηθή απαίηεζε, θαζψο θαη
ηελ πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο πξέπεη λα απνζηαιεί ε ελ ιφγσ επηβεβαίσζε.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄
Πνηνηηθή επηινγή – Πξνεπηινγή ππνςεθίσλ
Άξζξν 64
Έιεγρνο ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ θαη επηινγήο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη
αλάζεζε ησλ ζπκβάζεσλ
(άξζξν 38 ηεο Οδεγίαο)
1. Οη ζπκβάζεηο αλαηίζεληαη βάζεη ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηα άξζξα 83 θαη 84 θξηηεξίσλ,
ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ άξζξνπ 77, αθνχ ε αλαζέηνπζα αξρή ειέγμεη ηελ επάξθεηα ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζζεί δπλάκεη ησλ άξζξσλ 65 ή 66, ζχκθσλα
κε ηα θξηηήξηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο, ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη ηερληθψλ
γλψζεσλ ή ηθαλνηήησλ πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 67 έσο 71 θαη, ελδερνκέλσο, ησλ
ακεξφιεπησλ θαλφλσλ θαη θξηηεξίσλ πνπ νξίδνληαη ζηελ παξ. 3.
2. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απαηηεί ειάρηζηα επίπεδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη
ηερληθήο ηθαλφηεηαο, ηα νπνία πξέπεη λα θαιχπηνπλ νη ππνςήθηνη, ζχκθσλα κε ηα άξζξα
67 θαη 68. Ζ έθηαζε ησλ νξηδφκελσλ ζηα άξζξα 67 θαη 68 πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ηα
ειάρηζηα επίπεδα ησλ ηθαλνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε πξέπεη
λα ζπλδένληαη κε ην θπζηθφ αληηθείκελν θαη ην νηθνλνκηθφ κέγεζνο ηεο ππφ αλάζεζε
ζχκβαζεο θαη λα είλαη αλάινγα πξνο απηφ. Σα ειάρηζηα απηά επίπεδα αλαθέξνληαη
ππνρξεσηηθά ζηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμεηδηθεχνληαη ζηα ινηπά έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο.
3. ηελ θιεηζηή δηαδηθαζία, ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο κε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο
δηαγσληζκνχ θαη ζηνλ αληαγσληζηηθφ δηάινγν, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα πεξηνξίδεη
ηνλ αξηζκφ ησλ θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη πξνζθαινχληαη γηα λα ππνβάινπλ
πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δηάινγν. ηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή
πξνζδηνξίδεη ζηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζηα ινηπά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηα
αληηθεηκεληθά θαη ακεξφιεπηα θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά
ηελ πξνεπηινγή ππνςεθίσλ θαη ηνλ ειάρηζην αξηζκφ ππνςεθίσλ πνπ πξνηίζεηαη λα
θαιέζεη ζηε δεχηεξε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο θαη, ελδερνκέλσο, ην κέγηζην αξηζκφ.
Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ππνςεθίσλ πνπ πξνηίζεληαη λα θαιέζεη δελ κπνξεί λα είλαη
θαηψηεξνο απφ ηξεηο. Ο αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ πνπ θαινχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δεχηεξε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο είλαη ηνπιάρηζηνλ
ίζνο πξνο ηνλ ειάρηζην αξηζκφ ππνςεθίσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί εθ ησλ πξνηέξσλ ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ ππάξρεη επαξθήο αξηζκφο θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ.
4. Όηαλ ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα επηινγήο θαη ηα ειάρηζηα
επίπεδα ηθαλφηεηαο είλαη κηθξφηεξνο απφ ην ειάρηζην φξην, ε αλαζέηνπζα αξρή δηθαηνχηαη
λα ζπλερίζεη ηε δηαδηθαζία θαιψληαο ηνλ ππνςήθην ή ηνπο ππνςήθηνπο πνπ δηαζέηνπλ ηηο
απαηηνχκελεο ηθαλφηεηεο.
5. Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ζεσξήζεη φηη ν αξηζκφο ησλ θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ είλαη
πνιχ κηθξφο γηα ηελ εμαζθάιηζε πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, κπνξεί λα αλαζηείιεη ηε
δηαδηθαζία θαη λα δεκνζηεχζεη εθ λένπ ηελ αξρηθή πξνθήξπμε ζχκθσλα κε ην άξζξν 58
παξ. 1 θαη ην άξζξν 59, νξίδνληαο λέα πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο.
ηελ πεξίπησζε απηή, νη ππνςήθηνη πνπ επειέγεζαλ απφ ηελ πξψηε δεκνζίεπζε θαη νη
ππνςήθηνη πνπ επηιέγνληαη απφ ηε δεχηεξε δεκνζίεπζε πξνζθαινχληαη ζχκθσλα κε ην
άξζξν 75. Ζ επρέξεηα απηή δελ πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο λα
αθπξψζεη ηελ ππφ εμέιημε δηαδηθαζία θαη λα δξνκνινγήζεη λέα δηαδηθαζία.

6. ην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή δελ κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη
νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ δελ ππέβαιαλ αίηεζε ζπκκεηνρήο, νχηε ππνςεθίνπο πνπ δελ
δηαζέηνπλ ηηο απαηηνχκελεο ηθαλφηεηεο.
7. Όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή θάλεη ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο πεξηνξηζκνχ ηνπ αξηζκνχ ησλ
πξνο ζπδήηεζε ιχζεσλ ή ησλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε πξνζθνξψλ, ε νπνία πξνβιέπεηαη
ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 48 θαη ζηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 49, επηβάιιεη ηνλ πεξηνξηζκφ
απηφλ εθαξκφδνληαο ηα θξηηήξηα αλάζεζεο πνπ έρεη επηζεκάλεη ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο. ηελ ηειηθή θάζε ν αξηζκφο απηφο πξέπεη λα επηηξέπεη ηε δηαζθάιηζε
ζπλζεθψλ πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, εθφζνλ ππάξρεη επαξθήο αξηζκφο ιχζεσλ ή
θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ.
Άξζξν 65
Πξνζσπηθή θαηάζηαζε ηνπ ππνςεθίνπ ή ηνπ πξνζθέξνληνο
(άξζξν 39 ηεο Οδεγίαο)
1. Απνθιείεηαη ηεο ζπκκεηνρήο ππνςήθηνο ή πξνζθέξσλ ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ ππάξρεη
ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γλσζηή ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, γηα έλα ή
πεξηζζφηεξα απφ ηα αδηθήκαηα πνπ απαξηζκνχληαη θαησηέξσ, φπσο πξνζδηνξίδνληαη
ελλνηνινγηθά ζηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα ελσζηαθή θαη εζληθή λνκνζεζία:
α. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε,
β. δσξνδνθία,
γ. απάηε,
δ. ηξνκνθξαηηθφ έγθιεκα ή παξάβαζε ζπλδεφκελε κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ή
εζηθή απηνπξγία, ζπλέξγεηα, ή απφπεηξα δηάπξαμεο παξάβαζεο,
ε. λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο,
ζη. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ.
2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξ. 1, ε αλαζέηνπζα αξρή δεηεί, θάζε θνξά πνπ απαηηείηαη, απφ
ηνπο ππνςεθίνπο ή ηνπο πξνζθέξνληεο λα πξνζθνκίδνπλ ηα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ παξ. 5. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, εθφζνλ ακθηβάιιεη σο πξνο ηελ πξνζσπηθή
θαηάζηαζε ησλ ελ ιφγσ ππνςεθίσλ ή πξνζθεξφλησλ, λα απεπζχλεηαη ζηηο αξκφδηεο
αξρέο γηα λα ιάβεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζεσξεί απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνζσπηθή
θαηάζηαζε ησλ ελ ιφγσ ππνςεθίσλ ή πξνζθεξφλησλ. Όηαλ νη πιεξνθνξίεο αθνξνχλ
έλαλ ππνςήθην ή πξνζθέξνληα εγθαηεζηεκέλν εθηφο Διιάδαο, ε αλαζέηνπζα αξρή
κπνξεί λα δεηεί ηε ζπλεξγαζία ησλ αξκφδησλ αξρψλ ηνπ νηθείνπ θξάηνπο. Λακβαλνκέλεο
ππφςε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο ηνπ θξάηνπο − κέινπο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη νη
ππνςήθηνη ή νη πξνζθέξνληεο, ηα αηηήκαηα απηά αθνξνχλ ζηα λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα,
πεξηιακβαλνκέλσλ, ελδερνκέλσο, ησλ δηεπζπληψλ επηρείξεζεο, ή νπνηνπδήπνηε
πξνζψπνπ πνπ έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ηνπ
ππνςεθίνπ ή ηνπ πξνζθέξνληνο.
3. Κάζε ππνςήθηνο ή πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα απνθιεηζζεί απφ ηε
ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ φηαλ:
α. ηειεί ππφ πηψρεπζε ή εθθαζάξηζε, παχζε δξαζηεξηνηήησλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε
ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ
παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ηεο
ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ,

β. έρεη θηλεζεί ελαληίνλ ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, αλαγθαζηηθήο
δηαρείξηζεο, εθθαζάξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή νπνηαδήπνηε άιιε παξφκνηα
δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο
εγθαηάζηαζήο ηνπ,
γ. έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο
δηαηάμεηο ηεο ρψξαο, φπνπ εθδφζεθε ε απφθαζε, κε ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη αδίθεκα
ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δηαγσγή, φπσο γηα παξάδεηγκα ε παξάβαζε
ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ εμαγσγή ακπληηθνχ εμνπιηζκνχ ή εμνπιηζκνχ
αζθάιεηαο ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο
πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο,
δ. έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ην νπνίν δηαπηζηψζεθε
απνδεδεηγκέλα κε νπνηνδήπνηε κέζν ελδέρεηαη λα δηαζέηεη ε αλαζέηνπζα αξρή, φπσο, γηα
παξάδεηγκα, παξαβίαζε ππνρξεψζεσλ φζνλ αθνξά ζηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ή
ηνπ εθνδηαζκνχ, ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο,
ε. έρεη
εμαθξηβσζεί,
βάζεη
νπνησλδήπνηε
απνδεηθηηθψλ
ζηνηρείσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζηαηεπκέλσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, φηη δελ δηαζέηεη ηελ
αμηνπηζηία πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ απνθιεηζκφ θηλδχλσλ θαηά ηεο αζθάιεηαο ηνπ θξάηνπο,
ζη. δελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνο ή απηέο ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ,
δ. δελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη
ηειψλ ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή
απηέο ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ,
ε. είλαη έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ νη
νπνίεο απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ ή δελ έρεη παξάζρεη ηηο
πιεξνθνξίεο απηέο.
4. Ο απνθιεηζκφο γηα ηηο πεξηπη. ζη΄ θαη δ΄ ηεο παξ. 3 παχεη λα εθαξκφδεηαη φηαλ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή
ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε,
ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ
δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.
5. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δέρεηαη σο επαξθή απφδεημε ηνπ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ
εκπίπηεη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 θαη ζηηο πεξηπη. α΄, β΄, γ΄, ζη΄ θαη
δ΄ ηεο παξ. 3 ηα εμήο:
α. γηα ηελ παξ. 1 θαη ηηο πεξηπη. α΄, β΄ θαη γ΄ηεο παξ. 3, ηελ πξνζθφκηζε απνζπάζκαηνο
πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ εθδνζέληνο απφ ηελ αξκφδηα
δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ,
απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο απηέο,
β. γηα ηηο πεξηπη. ζη΄ ή δ΄ηεο παξ. 3, πηζηνπνηεηηθφ εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή
ηνπ νηθείνπ θξάηνπο-κέινπο.
Όηαλ ε ρψξα θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα δελ εθδίδεη ηέηνην
έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξ. 1 θαη ζηηο πεξηπη. α΄, β΄ θαη γ΄ηεο παξ. 3, απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε
βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή, ζηα θξάηε-κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε
βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή

δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ
θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο.
6. Ζ αλαζέηνπζα αξρή νξίδεη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνηα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα
πξνζθνκηζζνχλ γηα ηελ απφδεημε ηεο πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν.
Άξζξν 66
Καηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
(άξζξν 40 ηεο Οδεγίαο)
1. Όηαλ ν ππνςήθηνο απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή
εγθαηάζηαζήο ηνπ, λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν γηα λα
αζθήζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, κπνξεί λα θιεζεί λα απνδείμεη ηελ
εγγξαθή ηνπ ζην ελ ιφγσ κεηξψν ή λα πξνζθνκίζεη έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ,
φπσο νξίδεηαη ζην παξάξηεκα VII, Μέξνο Α΄ γηα ηηο ζπκβάζεηο έξγσλ, Μέξνο Β΄ γηα ηηο
ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη Μέξνο Γ΄ γηα ηηο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ, θαη ζχκθσλα κε ηνπο
πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην θξάηνο-κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ. Οη θαηάινγνη πνπ
αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα VΗΗ είλαη ελδεηθηηθνί. Σν ΤΠΔΘΑ γλσζηνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή
θαη ζηα άιια θξάηε – κέιε νπνηαδήπνηε αιιαγή ησλ ειιεληθψλ κεηξψσλ θαη ησλ
απνδεηθηηθψλ κέζσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηά.
2. ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ, εθφζνλ νη ππνςήθηνη πξέπεη λα
δηαζέηνπλ εηδηθή άδεηα ή λα είλαη κέιε ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα λα είλαη ζε ζέζε λα
παξάζρνπλ ηε ζρεηηθή ππεξεζία ζηε ρψξα θαηαγσγήο ή εγθαηάζηαζήο ηνπο, ε
αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα ηνπο δεηήζεη λα απνδείμνπλ φηη δηαζέηνπλ ηελ άδεηα απηή ή
φηη είλαη κέιε ηνπ ελ ιφγσ νξγαληζκνχ.
3. Σν παξφλ άξζξν εθαξκφδεηαη ππφ ηελ επηθχιαμε ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ
ειεπζεξία εγθαηάζηαζεο θαη ηελ ειεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ.
4. Ζ αλαζέηνπζα αξρή νξίδεη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνηα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα
πξνζθνκηζζνχλ γηα ηελ απφδεημε ηεο θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο.
Άξζξν 67
Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή επάξθεηα
(άξζξν 41 ηεο Οδεγίαο)
1. Ζ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή επάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κπνξεί, θαηά
θαλφλα, λα απνδεηθλχεηαη κε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:
α. θαηάιιειεο ηξαπεδηθέο βεβαηψζεηο ή, ελδερνκέλσο, πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο
θάιπςεο επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ,
β. ηζνινγηζκνχο ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δεκνζίεπζε ησλ
ηζνινγηζκψλ απαηηείηαη απφ ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο,
γ. δήισζε πεξί ηνπ νιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη, ελδερνκέλσο, πεξί ηνπ
θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο
γηα ηα ηξία (3) ην πνιχ ηειεπηαία δηαζέζηκα νηθνλνκηθά έηε, αλάινγα κε ηελ εκεξνκελία
ίδξπζεο ή έλαξμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζην κέηξν πνπ νη
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ελ ιφγσ θχθινπο εξγαζηψλ είλαη δηαζέζηκεο.

2. Έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί, αθφκε θαη γηα κηα δεδνκέλε ζχκβαζε, λα επηθαιεζηεί
ηηο δπλαηφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αλεμαξηήησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ πθηζηάκελσλ
ζρέζεσλ κεηαμχ απηνχ θαη ησλ ελ ιφγσ θνξέσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, πξέπεη λα
απνδεηθλχεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηα αλαγθαία κέζα,
πξνζθνκίδνληαο γηα παξάδεηγκα ηε ζρεηηθή δέζκεπζε ησλ ελ ιφγσ θνξέσλ. Δπίζεο,
πξέπεη λα απνδεηθλχεη φηη νη ηξίηνη θνξείο ζηα κέζα ησλ νπνίσλ ζα ζηεξηρζεί ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο, πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαη δελ ζπληξέρνπλ γηα απηνχο
ιφγνη απνθιεηζκνχ απφ ην δηαγσληζκφ κε βάζε ην άξζξν 65 θαη ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ
67.
3. Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο, κηα έλσζε πξνζψπσλ κπνξεί λα επηθαιεζηεί ηηο δπλαηφηεηεο
ησλ κεηερφλησλ ζηελ έλσζε πξνζψπσλ ή άιισλ θνξέσλ.
4. Ζ αλαζέηνπζα αξρή νξίδεη ζηελ πξνθήξπμε θαη ηα ινηπά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνην ή
πνηα απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 1 δηθαηνινγεηηθά επέιεμε, θαζψο θαη πνηα άιια
δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ.
5. Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα βάζηκν ιφγν, δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηεί ε αλαζέηνπζα αξρή, κπνξεί λα απνδείμεη ηελ νηθνλνκηθή θαη
ρξεκαηνπηζησηηθή ηθαλφηεηά ηνπ κε νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν ην νπνίν ε αλαζέηνπζα
αξρή θξίλεη θαηάιιειν.
Άξζξν 68
Σερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο
(άξζξν 42 ηεο Οδεγίαο)
1. Οη ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ αμηνινγνχληαη θαη
ειέγρνληαη ζχκθσλα κε ηηο παξ. 2 έσο 4.
2. Οη ηερληθέο ηθαλφηεηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ, θαηά γεληθφ θαλφλα, λα
απνδεηθλχνληαη κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο, αλάινγα κε ηε
θχζε, ηελ πνζφηεηα ή ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ηε ρξήζε ησλ έξγσλ, ησλ πξνκεζεηψλ ή ησλ
ππεξεζηψλ:
α. Με ππνβνιή:
αα. ηνπ θαηαιφγνπ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζηεί θαηά ηα ηειεπηαία πέληε (5) έηε,
ζπλνδεπφκελνπ απφ πηζηνπνηεηηθά νξζήο εθηέιεζεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εξγαζηψλ. Σα ελ
ιφγσ πηζηνπνηεηηθά αλαθέξνπλ ηελ αμία, ην ρξφλν θαη ηνλ ηφπν εθηέιεζεο ησλ έξγσλ θαη
πξνζδηνξίδνπλ αλ ηα έξγα εθηειέζηεθαλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ επαγγέικαηνο θαη
αλ πεξαηψζεθαλ θαλνληθά. Δθφζνλ παξίζηαηαη αλάγθε, ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά
δηαβηβάδνληαη απεπζείαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή ζηελ αλαζέηνπζα αξρή,
ββ.
θαηαιφγνπ ησλ θπξηφηεξσλ παξαδφζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ή ησλ
θπξηφηεξσλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ, θαηά γεληθφ θαλφλα, θαηά ηα πέληε (5)
ηειεπηαία έηε, κε αλαθνξά ζηα αληίζηνηρα πνζά, ζηηο εκεξνκελίεο θαη ζηνπο απνδέθηεο
αλεμάξηεηα αλ απηνί είλαη δεκφζηνη ή ηδηψηεο. Οη παξαδφζεηο θαη νη παξαζρεζείζεο
ππεξεζίεο απνδεηθλχνληαη κε πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί ή ζεσξεζεί απφ ηελ
αξκφδηα αξρή, εάλ ν απνδέθηεο ήηαλ αλαζέηνπζα αξρή θαη κε πηζηνπνίεζε ηνπ αγνξαζηή
ή, εάλ ηνχην δελ είλαη δπλαηφλ, κε απιή δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, εάλ ν απνδέθηεο
ήηαλ ηδηψηεο αγνξαζηήο.
β. Με ππφδεημε ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ή ησλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ πνπ εκπιέθνληαη,
είηε αλήθνπλ άκεζα ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είηε φρη, ηδίσο δε ησλ

ππεπζχλσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζπκβάζεηο έξγσλ, κε
ππφδεημε απηψλ πνπ ν εξγνιήπηεο ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
γ. Mε πεξηγξαθή ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλεη ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ κέζσλ κειέηεο θαη έξεπλαο, θαζψο θαη
ησλ εζσηεξηθψλ θαλφλσλ φζνλ αθνξά ζηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία.
δ. Mε έιεγρν δηελεξγνχκελν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζην φλνκά ηεο, απφ αξκφδην
επίζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, κε ηελ
επηθχιαμε ηεο ζπλαίλεζεο ηνπ νξγαληζκνχ απηνχ, ζρεηηθά κε ην παξαγσγηθφ δπλακηθφ ηνπ
πξνκεζεπηή ή ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, εθφζνλ θξίλεηαη
αλαγθαίν, ηα κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο δηαζέηεη, θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ
ιακβάλεη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο.
ε. Γηα ηηο ζπκβάζεηο έξγσλ, ππεξεζηψλ ή πξνκεζεηψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ
εξγαζίεο ή ππεξεζίεο ρσξνζέηεζεο θαη εγθαηάζηαζεο, κε αλαθνξά ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ
θαη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο
επηρείξεζεο, ηδίσο δε ηνπ ή ησλ ππεπζχλσλ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ή ηε
δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ.
ζη. Γηα ηηο ζπκβάζεηο έξγσλ θαη ππεξεζηψλ θαη κφλν ζηηο ελδεδεηγκέλεο πεξηπηψζεηο,
κε αλαθνξά ησλ κέηξσλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πνπ κπνξεί λα εθαξκφδεη ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
δ. Με δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ην κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ δπλακηθφ ηνπ
παξφρνπ ππεξεζηψλ ή ηνπ εξγνιήπηε θαη ν αξηζκφο ησλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζήο ηνπ
θαηά ηα ηειεπηαία ηξία (3) ρξφληα.
ε. Με πεξηγξαθή ησλ κεραλεκάησλ, ησλ πιηθψλ, ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ, ηνπ αξηζκνχ
ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο ηερλνγλσζίαο ή ησλ πεγψλ εθνδηαζκνχ − πεξηγξαθή ηεο
γεσγξαθηθήο ζέζεο φηαλ βξίζθεηαη εθηφο ηεο επηθξάηεηαο ηεο Έλσζεο − πνπ ζα έρεη ζηε
δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ελδερνκέλσο απμεκέλσλ αλαγθψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζπλεπεία θαηαζηάζεσο θξίζεο
ή γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπληήξεζεο, ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ή ησλ πξνζαξκνγψλ ησλ
πξνκεζεηψλ πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο.
ζ. Όζνλ αθνξά ηα πξνο παξάδνζε πξντφληα, κε πξνζθφκηζε ησλ αθφινπζσλ
ζηνηρείσλ:
αα. δείγκαηα, πεξηγξαθή ή θσηνγξαθίεο, ε απζεληηθφηεηα ησλ νπνίσλ πξέπεη λα
βεβαηψλεηαη, εάλ ην δεηήζεη ε αλαζέηνπζα αξρή,
ββ. πηζηνπνηεηηθά εθδηδφκελα απφ επίζεκα ηλζηηηνχηα ή νξγαληζκνχο ειέγρνπ ηεο
πνηφηεηαο κε αλαγλσξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο, κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε ζπκκφξθσζε ησλ
πξντφλησλ, πνπ επαιεζεχεηαη κε παξαπνκπή ζε πξνδηαγξαθέο ή πξφηππα.
η. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζπκβάζεηο πνπ αθνξνχλ, απαηηνχλ ή πεξηιακβάλνπλ
δηαβαζκηζκέλεο πιεξνθνξίεο, κε απφδεημε ηεο ηθαλφηεηαο επεμεξγαζίαο, απνζήθεπζεο
θαη δηαβίβαζεο απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ ζην απαηηνχκελν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή
επίπεδν πξνζηαζίαο. Σα ελ ιφγσ απνδεηθηηθά ζηνηρεία πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο
ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 42. Ζ αλαζέηνπζα αξρή αλαγλσξίδεη ηηο
δηαπηζηεχζεηο αζθαιείαο ηηο νπνίεο ζεσξεί ηζνδχλακεο εθείλσλ πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα
κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, δηαηεξψληαο ηε δπλαηφηεηα λα δηεμάγεη θαη λα ιακβάλεη ππφςε
δηθέο ηεο πεξαηηέξσ έξεπλεο, εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί,
θαηά πεξίπησζε, λα ρνξεγεί ζηνπο ππνςεθίνπο πνπ δελ δηαζέηνπλ αθφκε δηαπίζηεπζε
αζθαιείαο πξφζζεην ρξφλν γηα λα απνθηήζνπλ ηελ ελ ιφγσ δηαπίζηεπζε. ηελ

πεξίπησζε απηή, αλαθέξεη ηε δπλαηφηεηα απηή θαη ηελ πξνζεζκία ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηελ εζληθή αξρή αζθαιείαο ηνπ
θξάηνπο ηνπ ππνςεθίνπ ή απφ ηελ αξρή αζθαιείαο πνπ έρεη νξηζζεί απφ ην ελ ιφγσ
θξάηνο λα ειέγμεη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ρψξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηηο βηνκεραληθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα εθαξκνζζνχλ, ηνπο
ηξφπνπο δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ή ηελ θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ελδέρεηαη
λα απαζρνιεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
3. Έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί, αθφκα θαη γηα κηα δεδνκέλε ζχκβαζε, λα επηθαιεζηεί
ηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αλεμαξηήησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ πθηζηάκελσλ ζρέζεσλ
κεηαμχ απηνχ θαη ησλ ελ ιφγσ θνξέσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, πξέπεη λα απνδεηθλχεη ζηελ
αλαζέηνπζα αξρή φηη, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηα
απαξαίηεηα κέζα, παξαδείγκαηνο ράξε κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ
απηψλ λα ζέζνπλ ζηε δηάζεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ηα αλαγθαία κέζα.
Δπίζεο, πξέπεη λα απνδεηθλχεη φηη νη ηξίηνη θνξείο ζηα κέζα ησλ νπνίσλ ζα ζηεξηρζεί ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο, πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαη δελ ζπληξέρνπλ γηα απηνχο
ιφγνη απνθιεηζκνχ απφ ην δηαγσληζκφ κε βάζε ην άξζξν 65 θαη ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ
67.
4. Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο, κηα έλσζε πξνζψπσλ κπνξεί λα επηθαιεζηεί ηηο ηθαλφηεηεο ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε πξνζψπσλ ή άιισλ θνξέσλ.
5. ην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν
πξνκήζεηεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ή εγθαηάζηαζεο, ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ ή ηελ εθηέιεζε έξγσλ, ε ηθαλφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα παξάζρνπλ ηηο
ελ ιφγσ ππεξεζίεο ή λα θαηαζθεπάζνπλ ηελ εγθαηάζηαζε ή ηα έξγα κπνξεί λα
αμηνινγείηαη ηδίσο βάζεη ηεο ηερλνγλσζίαο ηνπο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο εκπεηξίαο
θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο.
6. Ζ αλαζέηνπζα αξρή νξίδεη ζηελ πξνθήξπμε θαη ηα ινηπά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνηα
απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2 έρεη επηιέμεη θαη πνηα άιια
δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ.
7. Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα νπνηνλδήπνηε βάζηκν ιφγν, δελ είλαη ζε ζέζε λα
πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηεί ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη ηελ
ηερληθή ή ρξεκαηνπηζησηηθή ηθαλφηεηά ηνπ κε νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν ην νπνίν ε
αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη θαηάιιειν.
Άξζξν 69
Πξφηππα πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο
(άξζξν 43 ηεο Οδεγίαο)
1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή, φηαλ απαηηεί ηελ πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθψλ, ηα νπνία έρνπλ
εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο εγθεθξηκέλνπο νξγαληζκνχο θαη βεβαηψλνπλ ηελ ηήξεζε εθ
κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα νξηζκέλσλ πξνηχπσλ πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηα
ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο, 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. Ζ αλαζέηνπζα αξρή αλαγλσξίδεη ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά απφ
αλεμάξηεηνπο εγθεθξηκέλνπο νξγαληζκνχο πνπ εδξεχνπλ ζε άιια θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ.
2. Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνδέρεηαη θαη άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηζνδχλακα
ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ηα νπνία πξνζθνκίδνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο,

εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί απφ θνξείο πηζηνπνίεζεο πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ην Δζληθφ
χζηεκα Γηαπίζηεπζεο (ΔΤΓ) ή θνξέα δηαπίζηεπζεο πνπ είλαη κέινο ηεο ζπκθσλίαο
ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο ηνπ IAF (International Accreditation Forum) ή ηεο EA (European
Accreditation).
Άξζξν 70
Πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
(άξζξν 44 ηεο Οδεγίαο)
1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή, φηαλ απαηηεί, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπη. ζη΄
ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 68, ηελ ππνβνιή πηζηνπνηεηηθψλ ηα νπνία εθδίδνληαη απφ
αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο θαη βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηεξεί νξηζκέλα
πξφηππα φζνλ αθνξά ζηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε, παξαπέκπεη ζην θνηλνηηθφ
ζχζηεκα νηθνινγηθήο δηαρείξηζεο θαη πεξηβαιινληηθνχ ειέγρνπ [EMAS, Καλνληζκφο
761/2001 (L 114)] ή ζε πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πνπ βαζίδνληαη ζε
αληίζηνηρα επξσπατθά ή δηεζλή πξφηππα πηζηνπνηνχκελα απφ νξγαληζκνχο πνπ
ιεηηνπξγνχλ βάζεη ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ ή ηηο αληίζηνηρεο επξσπατθέο ή δηεζλείο
πξνδηαγξαθέο φζνλ αθνξά ζηελ πηζηνπνίεζε. Ζ αλαζέηνπζα αξρή αλαγλσξίδεη
ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά απφ νξγαληζκνχο πνπ εδξεχνπλ ζε άιια θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ.
2. Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνδέρεηαη θαη άιια ηζνδχλακα απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα κέηξα
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, ηα νπνία πξνζθνκίδνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο.
Άξζξν 71
πκπιεξσκαηηθή ηεθκεξίσζε θαη πιεξνθνξίεο
(άξζξν 45 ηεο Οδεγίαο)
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιεί ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψλνπλ ή λα
δηεπθξηλίδνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη έγγξαθα πνπ ππέβαιαλ θαη’ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 65
έσο 70 θαη 83.
Άξζξν 72
Γηθαηνινγεηηθά θαη θαλφλεο πνηνηηθήο επηινγήο
1. ην ζηάδην πνηνηηθήο επηινγήο νη ζπκκεηέρνληεο ζηνπο δηαγσληζκνχο ππνβάιινπλ
δηθαηνινγεηηθά, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ:
α. ηε λνκηκνπνίεζή ηνπο,
β. ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε θαη επαγγεικαηηθή ηνπο επάξθεηα, ζχκθσλα κε ηα άξζξα
37, 65 θαη 66.
γ. ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη ηερληθή ηθαλφηεηά ηνπο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 67 θαη 68,
δ. ηελ επίθιεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ή ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηξίησλ, ζχκθσλα κε ηηο
παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 67 θαη ηηο παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 68,
ε. ηελ χπαξμε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ή/θαη πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 69 θαη 70.
2. Σα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο, θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ φηη
απηά πιεξνχληαη, εμεηδηθεχνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί
λα πξνζθεχγεη ζην e-Certis θαη λα απαηηεί θαηά θχξην ιφγν είδε πηζηνπνηεηηθψλ ή κνξθέο
απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ην e-Certis.
3. Δάλ ν ππνςήθηνο απνηειεί έλσζε πξνζψπσλ, ππνβάιεη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξ. 1
θαη 2, θαηά πεξίπησζε, γηα θάζε κέινο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε πξνζψπσλ. ηελ
πεξίπησζε απηή ππνβάιιεηαη επίζεο δήισζε ησλ κειψλ ηεο έλσζεο πξνζψπσλ

αλαθνξηθά κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ζηελ έλσζε πξνζψπσλ, ηνλ
θαζνξηζκφ ελφο κέινπο σο ππεχζπλνπ γηα ην ζπληνληζκφ, ηε δηνίθεζε θαη ηελ
εθπξνζψπεζε ηεο έλσζεο πξνζψπσλ έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη πξάμε ηνπ
νξγάλνπ δηνίθεζεο θάζε κέινπο ηεο έλσζεο πξνζψπσλ, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε
έγθξηζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ κέινπο ζηελ έλσζε πξνζψπσλ.
4. Όηαλ ππνβάιιεηαη αίηεζε ζπκκεηνρήο απφ ππνςήθην πνπ δειψλεη φηη ζα
ρξεζηκνπνηήζεη ππεξγνιάβνπο ή ζα βαζηζηεί ζε ηθαλφηεηεο ηξίησλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ αλαθεξπρζεί αλάδνρνο, πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ
ππνςήθην ηα δηθαηνινγεηηθά πνηνηηθήο επηινγήο ησλ παξ. 1 έσο 3 γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο
ή ηξίηνπο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
5. Καηά ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο
αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, ε
αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα:
α. δέρεηαη ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) ηνπ άξζξνπ 34, γηα ηα
δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπη. β, γ θαη δ ηεο παξ. 1.
β. ζεσξεί ζαλ ήδε πξνζθνκηζζέληα, ελ ηζρχ δηθαηνινγεηηθά πνπ είλαη θαηαρσξηζκέλα
ζην ΔΜΔΑΣ, ζε εθαξκνγή ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 36.
Άξζξν 73
Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ
1. Ο ρξφλνο θαη εηδηθφηεξνο ηξφπνο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνηνηηθήο επηινγήο
εμεηδηθεχεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 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 αλαζέηνπζα αξρή θαη βξίζθνληαη αθφκε ελ ηζρχ. Πεξί ηνχηνπ
πξέπεη λα γίλεηαη ξεηή κλεία ζηελ πξνζθνξά.
2. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2690/1999 (Α΄ 99) πεξί απηεπάγγειηεο
αλαδήηεζεο δηθαηνινγεηηθψλ δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ
ηνπ παξφληνο λφκνπ.
3. Σα δηθαηνινγεηηθά πνηνηηθήο επηινγήο πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα
αληίγξαθα. Σα αιινδαπά έγγξαθα πξέπεη λα είλαη λνκίκσο επηθπξσκέλα θαη επηζήκσο
κεηαθξαζκέλα.
4. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ν πξνζθέξσλ, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε
θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφο αλάδνρνο), ππνβάιεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, φπσο
απηά εμεηδηθεχνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δελ είρε
θαηαζέζεη θαηά ηε 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 ζην δηαγσληζκφ, απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο
ηνπ θαη εμεηάδεηαη ν απνθιεηζκφο ηνπ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο θαη ηηο ζπκβάζεηο ηνπ
ΤΠΔΘΑ γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έσο ηξία (3) έηε.
Άξζξν 74
Απνζθξάγηζε, έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνηνηηθήο επηινγήο
1. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο απνζθξάγηζεο ηνπ
θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνηνηηθήο επηινγήο ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηα

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Αίηεζε ζπκκεηνρήο ή πξνζθνξά πνπ ππνβάιιεηαη κεηά ηελ
έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδεηαη, αιιά παξαδίδεηαη ζηελ
ππεξεζία γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκε.
2. Ζ απνζθξάγηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνηνηηθήο επηινγήο γίλεηαη δεκφζηα, παξνπζία
ησλ ππνςεθίσλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο. Όζνη δηθαηνχληαη
λα παξεπξίζθνληαη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ θαη ησλ
ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο. ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ε
δηαδηθαζία πξφζβαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα δηθαηνινγεηηθά πνηνηηθήο επηινγήο.
3. Απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνηνηηθήο επηινγήο, ειέγρεηαη ε
πιεξφηεηα θαη ε θαλνληθφηεηά ηνπο θαη δηελεξγείηαη ε πνηνηηθή επηινγή ησλ ππνςεθίσλ.
Αθνινπζεί, εθφζνλ απαηηείηαη, ε βαζκνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ θαη ε θαηάηαμή ηνπο θαηά
θζίλνπζα ζεηξά. Ζ αλαζέηνπζα αξρή εθδίδεη απφθαζε γηα ηελ πξνεπηινγή ησλ
ππνςεθίσλ πνπ ζα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο ζην δεχηεξν ζηάδην ηεο θιεηζηήο, ηεο κε
δηαπξαγκάηεπζε δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ.
4. Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή ηελ
έθδνζε απφθαζεο επί ηπρφλ αζθεζείζαο πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη
πξνο ηνπο πξνεπηιεγέληεο ππνςεθίνπο πξφζθιεζε γηα ππνβνιή πξνζθνξάο ή
ζπκκεηνρήο ζε δηαπξαγκάηεπζε ή ζπκκεηνρήο ζην επφκελν ζηάδην ηνπ αληαγσληζηηθνχ
δηαιφγνπ.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄
Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ
Άξζξν 75
Πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη ζπκκεηνρήο ζε δηαπξαγκάηεπζε ή ζε
αληαγσληζηηθφ δηάινγν
(άξζξν 34 ηεο Οδεγίαο)
1. ηελ θιεηζηή δηαδηθαζία, ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο κε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο
δηαγσληζκνχ θαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ, ε αλαζέηνπζα αξρή
πξνζθαιεί ηαπηφρξνλα θαη γξαπηψο ηνπο επηιεγέληεο ππνςεθίνπο λα ππνβάινπλ ηηο
πξνζθνξέο ηνπο ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δηαπξαγκάηεπζε ή, ζηελ πεξίπησζε
αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ, ζην δηάινγν.
2. Ζ πξφζθιεζε πξνο ηνπο ππνςεθίνπο πεξηιακβάλεη είηε έλα αληίηππν ησλ εγγξάθσλ
ηεο ζχκβαζεο είηε αλαθνξά ζηνλ ηξφπν πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, φηαλ
δηαηίζεληαη απεπζείαο κε ειεθηξνληθά κέζα.
3. Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή θνξέα δηαθνξεηηθνχ απφ ηελ
αξρή πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, ζηελ πξφζθιεζε δηεπθξηλίδνληαη ε
δηεχζπλζε απφ φπνπ κπνξεί λα δεηεζνχλ ηα ελ ιφγσ έγγξαθα θαη, ελδερνκέλσο, ε
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αίηεζεο γηα ηα έγγξαθα, ην πνζφ πνπ
πξέπεη λα θαηαβιεζεί γηα ηελ εμαζθάιηζή ηνπο θαη νη ηξφπνη πιεξσκήο. Ο αξκφδηνο
θνξέαο απνζηέιιεη ηα έγγξαθα απηά ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ακειιεηί κεηά ηελ
παξαιαβή ηεο αίηεζήο ηνπο.
4. πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γλσζηνπνηνχληαη
απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο
πξνζεζκίαο πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ, εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί
εκπξφζεζκα. ε πεξίπησζε ηαρείαο δηαδηθαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ παξ.8 ηνπ άξζξνπ 61, ε
πξνζεζκία απηή αλέξρεηαη ζε ηέζζεξηο (4) εκέξεο.

5. Δθηφο απφ ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξ. 1 έσο 4, ε πξφζθιεζε
πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ:
α. παξαπνκπή ζηε δεκνζηεπζείζα πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ,
β. ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, ηε δηεχζπλζε
ζηελ νπνία πξέπεη λα δηαβηβαζζνχλ νη πξνζθνξέο θαη ηε γιψζζα ή ηηο γιψζζεο ζηηο
νπνίεο πξέπεη λα ζπληαρζνχλ. ηελ πεξίπησζε δηαδηθαζίαο αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ, νη
πιεξνθνξίεο απηέο δελ πεξηέρνληαη ζηελ πξφζθιεζε ζπκκεηνρήο ζην δηάινγν, αιιά ζηελ
πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ,
γ. ζηελ πεξίπησζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ, ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ηε
δηεχζπλζε γηα ηελ έλαξμε ηεο θάζεο ησλ δηαβνπιεχζεσλ, θαζψο θαη ηε γιψζζα ή ηηο
γιψζζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ,
δ. αλαθνξά ησλ νπνησλδήπνηε εγγξάθσλ πνπ ελδερνκέλσο πξέπεη λα επηζπλαθζνχλ,
είηε γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ επαιεζεχζηκσλ δειψζεσλ, ηηο νπνίεο παξέρεη ν ππνςήθηνο
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 64 θαη 65, είηε σο ζπκπιήξσκα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζην ελ ιφγσ άξζξν, ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο ζηα
άξζξα 67 θαη 68,
ε. ηε ζρεηηθή ζηάζκηζε ησλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ή, εθφζνλ ζπληξέρεη
πεξίπησζε, ηε θζίλνπζα ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο ησλ ελ ιφγσ θξηηεξίσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζζεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά, εάλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Άξζξν 76
χληαμε πξνζθνξψλ
1. Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη θαη ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη πεξηιακβάλνπλ νπσζδήπνηε ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
α. εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ,
β. ηερληθή πξνζθνξά,
γ. πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ επίζεκα γξαθεία πνηνηηθνχ ειέγρνπ ή αξκφδηεο
ππεξεζίεο, αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, πνπ λα βεβαηψλνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ
πιηθψλ, επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο ζε νξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο ή πξφηππα ησλ
πξντφλησλ, φηαλ απαηηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο,
δ. φια ηα ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα απαηηεί ε αλαζέηνπζα αξρή ζρεηηθά κε ηε
ζπκκφξθσζε ηνπ πξνζθέξνληνο κε ηνπο εηδηθνχο φξνπο πεξί αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ
θαη εθνδηαζκνχ, θαζψο θαη κε ηνπο εηδηθνχο φξνπο πεξί ππεξγνιαβίαο,
ε. νηθνλνκηθή πξνζθνξά,
ζη. νπνηνδήπνηε πξφζζεην δηθαηνινγεηηθφ απαηηείηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
λφκνπ ή άιιεο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
2. Πξνζθνξά πνπ ππνβάιιεηαη ππφ αίξεζε ή πνπ δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο γεληθνχο θαη
εηδηθνχο φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
3. Ζ ηηκή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πξέπεη λα δίλεηαη ζε επξψ (€), εθηφο αλ
πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Πξνζθνξά γηα έξγν, πξνκήζεηα ή
ππεξεζία πνπ πεξηέρεη ηηκή ζε άιιν λφκηζκα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Δάλ απφ ηελ
πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε ηηκή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Όξνο ζηελ πξνζθνξά πνπ αθνξά
ζε αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ, ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςε ηεο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη

δηαθνξεηηθά ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Πξνζθνξά κε φξν γηα έθπησζε ζηελ ηηκή ππφ
ηελ αίξεζε ηεο επίζπεπζεο ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε.
4. ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδνληαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο ππέξ Γεκνζίνπ, ππέξ
λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ηνπ ΤΠΔΘΑ ή νξγαληζκψλ, θαζψο θαη άιια
ελδερφκελα έμνδα πνπ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.
5. ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ-ππεξεζηψλ, φηαλ απφ ηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πξνβιέπεηαη ρξφλνο παξάδνζεο ησλ αγαζψλ ή παξνρήο ησλ
ππεξεζηψλ κεγαιχηεξνο ησλ δψδεθα (12) κελψλ, κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη ζηα έγγξαθα
ηεο ζχκβαζεο φξνο πεξί αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο. ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη
ππνρξεσηηθά λα θαζνξίδνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ν ηχπνο, ν ηξφπνο θαη νη
πξνυπνζέζεηο ηεο αλαπξνζαξκνγήο. ε πεξηπηψζεηο ηκεκαηηθψλ παξαδφζεσλ, ε ηηκή
αλαπξνζαξκφδεηαη γηα ηηο πνζφηεηεο πνπ, ζχκθσλα κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
πξνβιέπεηαη λα παξαδνζνχλ κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ δψδεθα (12) κελψλ. ε πεξίπησζε
εθπξφζεζκεο παξάδνζεο, κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, ν ρξφλνο παξάηαζεο δελ
ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή. Πξνθαηαβνιή πνπ ρνξεγήζεθε αθαηξείηαη
απφ ηελ πξνο αλαπξνζαξκνγή ζπκβαηηθή αμία.
6. Ζ έλσζε πξνζψπσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία
ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ
ζηελ έλσζε πξνζψπσλ είηε απφ θνηλφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν. ηελ πξνζθνξά αλαγξάθεηαη ε
πνζφηεηα ή ην κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο πνπ αληηζηνηρεί ζην θάζε
κέινο ηεο έλσζεο πξνζψπσλ.
7. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο πξνζψπσλ επζχλεηαη
αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ έλσζε
πξνζψπσλ, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
8. Δάλ ιφγσ αδπλακίαο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο
πξνζψπσλ αδπλαηεί λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο πξνζψπσλ θαηά ην
ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε
νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. Αλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη
θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο πξνζψπσλ
ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο.
Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ηα ινηπά κέιε ηεο έλσζεο πξνζψπσλ κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ
αληηθαηάζηαζε ηνπ κέινπο, ε νπνία πξέπεη φκσο λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο.
9. Γηεπθξηλίζεηο 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. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ
δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη
ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ.

Άξζξν 77
Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο
(άξζξν 19 ηεο Οδεγίαο)
1. Όηαλ ε αλάζεζε γίλεηαη κε βάζε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα επηηξέπεη ζηνπο πξνζθέξνληεο λα
ππνβάιινπλ ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.
2. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηζεκαίλεη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο εάλ επηηξέπεη ηηο
ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. Αλ δελ ππάξρεη ζρεηηθή επηζήκαλζε, νη ελαιιαθηηθέο
πξνζθνξέο δελ επηηξέπνληαη.
3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή πνπ επηηξέπεη ηηο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο αλαθέξεη ζηα έγγξαθα
ηεο ζχκβαζεο ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ νη ελαιιαθηηθέο
πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν ππνβνιήο ησλ ελ ιφγσ πξνζθνξψλ. Λακβάλνληαη
ππφςε κφλν νη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο
πνπ έρεη νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή.
4. ην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ, ε
αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη επηηξέςεη ηελ ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ δελ δχλαηαη
λα απνξξίπηεη κηα ελαιιαθηηθή πξνζθνξά κε κνλαδηθή αηηηνινγία φηη, εάλ επηιεγεί, ζα
νδεγήζεη, αληίζηνηρα, είηε ζηε ζχλαςε ζχκβαζεο ππεξεζηψλ θαη φρη ζχκβαζεο
πξνκεζεηψλ είηε ζηε ζχλαςε ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ αληί ζχκβαζεο ππεξεζηψλ.
Άξζξν 78
Δγγχεζε ζπκκεηνρήο
1. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο δεηνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα παξάζρνπλ εγγχεζε
ζπκκεηνρήο, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλν
ρξεκαηηθφ πνζφ, αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο ζε επξψ θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην
δχν ηνηο εθαηφ (2%) ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο ΦΠΑ, κε αλάινγε
ζηξνγγπινπνίεζε.
2. ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο, ην
χςνο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ππνινγίδεηαη επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ,
ηνπ/ησλ ηκήκαηνο/ηκεκάησλ γηα ην/α νπνίν/α ππνβάιιεηαη ε πξνζθνξά.
3. ηελ πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο
πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο
έλσζεο πξνζψπσλ ή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε.
4. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε
ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ θαζνξίδνπλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ζ
αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα
παξαηείλεη, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.
5. Γελ απαηηείηαη εγγχεζε ζπκκεηνρήο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο
ζπκθσληψλ-πιαίζην, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
6. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά
ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή ςεπδείο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηα
θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο.
7. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο
θαιήο εθηέιεζεο θαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά:

α. ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο
επί αζθεζείζαο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη
β. ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε
απφθαζεο επ’ απηψλ, θαη
γ. ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην ηνπ
άξζξνπ 21, εθφζνλ απαηηείηαη.
8. Γηα ηα πξνεγνχκελα ηεο θαηαθχξσζεο ζηάδηα, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη εθφζνλ δελ
έρεη αζθεζεί ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ή έρεη παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο
ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ή έρεη ιάβεη ρψξα παξαίηεζε απφ ην δηθαίσκα άζθεζεο απηήο ή
απηή έρεη απνξξηθζεί αλέθθιεηα.
9. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ γηα ηηο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο ηα πξνβιεπφκελα ζηα εδάθηα α΄,
β΄, γ΄ ηεο παξ. 12 θαη ζηηο παξ. 13 έσο 15 ηνπ άξζξνπ 108.
Άξζξν 79
Πξνέιεπζε θαη θαηαζθεπή πξντφλησλ ζηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ
1. Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, αλαθέξεη, κέζσ
ππεχζπλεο δήισζεο πνπ επηζπλάπηεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο θαη
ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηνπ.
2. Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, ζηελ πξνζθνξά
ηνπ αλαθέξεη ηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ πξνζθέξεη, ηελ επηρείξεζε
πνπ ζα θαηαζθεπάζεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο θαη
ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηνπ. ηελ πξνζθνξά ηνπ επηζπλάπηεη ππεχζπλε δήισζε φηη ε
θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία
εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο.
Δπηζπλάπηεη επίζεο ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο φηη
απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο ζηνλ
νηθνλνκηθφ θνξέα.
3. Δάλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο κεζνιαβνχλ δηάθνξεο θάζεηο
θαηαζθεπήο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη, κέζσ ππεχζπλεο δήισζεο πνπ επηζπλάπηεη
ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ηηο δηάθνξεο επηρεηξήζεηο θαη ηα εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο, ηνλ ηφπν
εγθαηάζηαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ εξγνζηαζίσλ ηνπο, θαζψο θαη ην πνζνζηφ
ζπκκεηνρήο ηεο θάζε επηρείξεζεο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο.
4. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ επηζπλάπηνληαη νη δειψζεηο ησλ παξ. 1, 2 θαη 3
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απαγνξεχεηαη ε αιιαγή
ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ εξγνζηαζίνπ πνπ δειψζεθε, εθηφο εάλ ε αιιαγή επηβάιιεηαη απφ
ζνβαξνχο αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο ή ιφγνπο αλσηέξαο βίαο θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή.
5. Δάλ, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, δηαπηζησζεί απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή αλππαξμία ηνπ εξγνζηαζίνπ πνπ δειψζεθε ζηελ πξνζθνξά, ε
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. ηνλ πξνζθέξνληα επηβάιιεηαη κε απφθαζε
ηνπ ΤΔΘΑ, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηεο ΓΓΑΔΔ θαη
πξφζθιεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ γηα παξνρή εμεγήζεσλ, πνηλή πξνζσξηλνχ ή νξηζηηθνχ
απνθιεηζκνχ απφ ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ηνπ ΤΠΔΘΑ. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν
εγρψξην νηθνλνκηθφ θνξέα ελεκεξψλεηαη ην ΔΜΔΑΣ.

6. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο δελ
επηηξέπεηαη ε αιιαγή ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ εξγνζηαζίνπ πνπ δειψζεθε ζηελ πξνζθνξά,
εθηφο εάλ ε αιιαγή επηβάιιεηαη απφ ζνβαξνχο αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο ή ιφγνπο αλσηέξαο
βίαο θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, εάλ ε
θαηαζθεπή ηνπ πξντφληνο γίλεη ζε εξγνζηάζην άιιν απφ εθείλν πνπ δειψζεθε ζηελ
πξνζθνξά, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε θαηά ηα αλσηέξσ έγθξηζή ηεο, λα θεξχμεη ηνλ
αλάδνρν έθπησην θαη λα δεηήζεη ηελ θαηάπησζε ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ή ηελ επηβνιή
πνηληθήο ξήηξαο πνζνχ ίζνπ κε ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%), θαη’ αλψηαην φξην, ηεο
νηθνλνκηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο.
Άξζξν 80
Τπνβνιή πξνζθνξψλ
1. Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη εγγξάθσο εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηα έγγξαθα
ηεο ζχκβαζεο θαη δηαηππσκέλεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πξνζθνξά ζε άιιε γιψζζα
θαηαηίζεηαη κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ε θάζε πεξίπησζε,
ππεξηζρχεη ην ειιεληθφ θείκελν. Σα ηερληθά εγρεηξίδηα θαη θπιιάδηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο
πξνζθνξέο κπνξεί λα ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα.
2. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ
ειεθηξνληθψλ
κέζσλ
επηθνηλσλίαο.
Παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηέο πεξηέξρνληαη, κε επζχλε
ηνπ πξνζθέξνληνο, ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο
ηνπο, φπσο απηή νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
3. Πξνζθνξέο πνπ δελ πιεξνχλ ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 θαη 2 δελ ιακβάλνληαη ππφςε.
4. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηε
δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά
παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηνχλ
καδί κε ηηο άιιεο πνπ ζα θαηαηεζνχλ.
5. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή εθπξφζεζκα,
επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνζθέξνληεο ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.
Άξζξν 81
Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ
1. ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ, νη πξνζθνξέο
ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη’ ειάρηζηνλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα
πνπ θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ απηφλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
3. Οη ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα παξαηείλνπλ ην ρξφλν ηζρχνο ηεο
πξνζθνξάο ηνπο κε ζπλεπαγφκελε παξάηαζε ηεο αληίζηνηρεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο πξηλ
ηε ιήμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο είηε κεηά απφ αίηεκα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, είηε
απηεπάγγειηα. ηελ πεξίπησζε απηή νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ γηα ην
επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα.
4. Μεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαηά ηηο παξ. 1 θαη 3, ηα
απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή
θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην
δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία
κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί, είηε

φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο
πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο, νη νπνίνη απαιιάζζνληαη
απφ θάζε ππνρξέσζε θαη δηθαηνχληαη λα ηνπο επηζηξαθεί ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ρσξίο
άιιε απαίηεζή ηνπο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζε ζρέζε κε ηελ πξνζθνξά ηνπο.
Άξζξν 82
Απνζθξάγηζε, έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ
1. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο
απνζθξάγηζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηε
ζρεηηθή πξφζθιεζε.
2. Διέγρεηαη ε πιεξφηεηα θαη ε θαλνληθφηεηά ηνπο θαη αθνινπζεί ε βαζκνιφγεζή ηνπο
εθφζνλ απαηηείηαη. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο κε ηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ εηζεγείηαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ
πξνζθέξνληα απφ ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο. ην ζηάδην ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο ε
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ κπνξεί λα επηζθέπηεηαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ
δηαγσληδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη ηηο πξαγκαηηθέο θαηαζθεπαζηηθέο δπλαηφηεηεο
απηψλ γηα ηα ζπγθεθξηκέλα πιηθά πνπ πξνζθέξνπλ ζην δηαγσληζκφ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή
εθδίδεη απφθαζε γηα ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ δελ γίλνληαη απνδεθηέο
θαη ηε βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ γίλνληαη απνδεθηέο.
3. Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή ηελ
έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνπο
πξνζθέξνληεο, ησλ νπνίσλ νη ηερληθέο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο, λα πξνζέιζνπλ
ζε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.
Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πξνζθεξφλησλ ησλ νπνίσλ νη ηερληθέο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ
απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη.
4. Ζ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γίλεηαη παξνπζία ησλ ππνςεθίσλ πνπ
πξνζθιήζεθαλ θαη ππέβαιαλ πξνζθνξά ή ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο.
Πξνζθνξά πνπ ππνβιήζεθε απφ ππνςήθην πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πίλαθα
πξνεπηιεγέλησλ δελ απνζθξαγίδεηαη, αιιά παξαδίδεηαη ζηελ ππεξεζία γηα επηζηξνθή.
Αθνινπζεί ν έιεγρνο πιεξφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ε
θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ αλάινγα κε ην θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε
ην άξζξν 83. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο κε ηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ εηζεγείηαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ
πξνζθέξνληα απφ ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο.
5. Όηαλ βαζηθφ θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά, ζε πεξίπησζε ηζνδχλακσλ πξνζθνξψλ κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζε εθείλνλ ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά έρεη ηε
ρακειφηεξε ηηκή. Όηαλ νη ηζνδχλακεο πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα ηηκή πξνζθνξάο, ηφηε ε
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά επηιέγεηαη θαηφπηλ
δηαπξαγκάηεπζεο επί ηεο ηηκήο πξνζθνξάο, ηεξνπκέλσλ πξαθηηθψλ, αθνχ θιεζνχλ νη
πξνζθέξνληεο πνπ ππέβαιαλ ηζνδχλακεο θαη ηζφηηκεο πξνζθνξέο, κέζα ζε ρξφλν ν
νπνίνο θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
6. Όηαλ βαζηθφ θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή, ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη
πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή. ε πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ, σο αλάδνρνο
επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο επί ηεο ηηκήο,
ηεξνπκέλσλ πξαθηηθψλ, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο
νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο.

7. Ζ δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ έθδνζε απφθαζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηελ
αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη πξνζθνξέο πνπ
απνξξίθζεθαλ, ε θαηάηαμε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πνπ έγηλαλ απνδεθηέο αλάινγα
κε ην θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ αλαθεξχζζεηαη σο
πξνζσξηλφο αλάδνρνο.
Άξζξν 83
Κξηηήξηα αλάζεζεο
(άξζξν 47 ηεο Οδεγίαο)
1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ην δηνηθεηηθφ θαζνξηζκφ ηεο
ακνηβήο νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ ππεξεζηψλ, ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ νη αλαζέηνπζεο
αξρέο αλαζέηνπλ ηηο ζπκβάζεηο είλαη:
α. ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο
νπνίαο ιακβάλνληαη ππφςε δηάθνξα θξηηήξηα πνπ ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο, φπσο ελδεηθηηθά ε πνηφηεηα, ε ηηκή, ε ηερληθή αμία, ν
ιεηηνπξγηθφο ραξαθηήξαο, ηα πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά, ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο, ην
θφζηνο ζε 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,
β. είηε απνθιεηζηηθά ε ρακειφηεξε ηηκή.
2. Όηαλ ε ζχκβαζε αλαηίζεηαη ζηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά θαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ, ε αλαζέηνπζα αξρή δηεπθξηλίδεη ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηε ζρεηηθή ζηάζκηζε πνπ πξνζδίδεη ζε θαζέλα απφ ηα επηιεγέληα
θξηηήξηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξάο. Ζ ζηάζκηζε απηή κπνξεί λα εθθξάδεηαη κε ηελ πξφβιεςε κηαο θιίκαθαο κε
θαηάιιειν εχξνο. Όηαλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, δελ είλαη δπλαηή ε
ζηάζκηζε γηα ιφγνπο πνπ κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ, ε αλαζέηνπζα αξρή επηζεκαίλεη ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηε θζίλνπζα ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο ησλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο.
Άξζξν 84
Αζπλήζηζηα ρακειέο πξνζθνξέο
(άξζξν 49 ηεο Οδεγίαο)
1. Δάλ, γηα νξηζκέλε ζχκβαζε, νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο εκθαλίδνληαη σο αζπλήζηζηα
ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελφ ηεο, ε αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απνξξίςεη ηηο ελ ιφγσ
πξνζθνξέο, δεηεί γξαπηψο ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ ζεσξεί ρξήζηκεο ζε ζρέζε κε ηε ζχλζεζε
ηεο πξνζθνξάο. Οη δηεπθξηλίζεηο απηέο κπνξνχλ λα αθνξνχλ ηδίσο:
α. ηνλ νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα ηεο κεζφδνπ δνκηθήο θαηαζθεπήο, ηεο κεζφδνπ
θαηαζθεπήο ησλ πξντφλησλ ή ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ,
β. ηηο επηιεγείζεο ηερληθέο ιχζεηο ή ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο πνπ δηαζέηεη ν
πξνζθέξσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ή γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πξντφλησλ ή ηελ παξνρή
ησλ ππεξεζηψλ,
γ. ηελ πξσηνηππία ηνπ έξγνπ, ησλ πξνκεζεηψλ ή ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνηείλνληαη
απφ ηνλ πξνζθέξνληα,
δ. ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί πξνζηαζίαο ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ ζπλζεθψλ
εξγαζίαο, πνπ ηζρχνπλ ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ππεξεζίαο ή πξνκήζεηαο,

ε. ηελ ελδερφκελε ρνξήγεζε θξαηηθήο ελίζρπζεο ζηνλ πξνζθέξνληα.
2. H αλαζέηνπζα αξρή ειέγρεη, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ πξνζθέξνληα, ηε ζχλζεζε ηεο
πξνζθνξάο βάζεη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ.
3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή πνπ δηαπηζηψλεη φηη κηα πξνζθνξά είλαη αζπλήζηζηα ρακειή ιφγσ
ηεο ρνξήγεζεο θξαηηθήο ελίζρπζεο ζηνλ πξνζθέξνληα κπνξεί λα απνξξίςεη ηελ ελ ιφγσ
πξνζθνξά απνθιεηζηηθά γηα ην ιφγν απηφ κφλνλ εθφζνλ δηαβνπιεπζεί κε ηνλ
πξνζθέξνληα θαη ν ηειεπηαίνο δελ είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη, εληφο επαξθνχο πξνζεζκίαο
ηελ νπνία νξίδεη ε αλαζέηνπζα αξρή, φηη ε ελ ιφγσ ελίζρπζε έρεη ρνξεγεζεί λφκηκα. Όηαλ
ε αλαζέηνπζα αξρή απνξξίπηεη κηα πξνζθνξά ππφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, ελεκεξψλεη
ζρεηηθά ηελ Δπηηξνπή.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄
Καηαθχξσζε δηαγσληζκνχ – Καηάξηηζε ζχκβαζεο
Άξζξν 85
Αλαθήξπμε πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ
1. Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 82, νινθιεξψλεηαη
κε ηελ αλαθήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.
2. Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή ηελ
έθδνζε απφθαζεο επί ηπρφλ αζθεζείζαο πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί
εγγξάθσο ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα επηβεβαηψζεη ηελ ηζρχ ησλ ήδε ππνβιεζέλησλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαη λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, πνπ θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα (10) νχηε κεγαιχηεξε ησλ είθνζη
(20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ζε
πξσηφηππα ή αληίγξαθα, πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.
4250/2014 (Α΄ 74), φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δελ έρνπλ ππνβιεζεί κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή
ιφγσ ρξήζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 72, φπσο θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ
απνθιεηζκνχ, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο. Σα
δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο
παξαδίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ.
3. Ζ αλσηέξσ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο αλάδεημεο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαζψο
θαη γεληθά φισλ ησλ εγγξάθσλ πνπ απεπζχλνληαη ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, ζεσξείηαη
φηη έγηλε λφκηκα, εθφζνλ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε επίδνζή ηνπο πξνζσπηθά, αλ απηά
απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθψο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε ηειενκνηνηππία ή
γλσζηνπνηεζνχλ ηειεθσληθά ή κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαη εθφζνλ νη ηξεηο ηειεπηαίεο
πεξηπηψζεηο επηβεβαησζνχλ κε επηζηνιή βεβαίαο ρξνλνινγίαο.
4. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο
παξ. 2. Όζνη δηθαηνχληαλ λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ
πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο πνπ θαηαηέζεθαλ. ηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ν ρξφλνο
πξφζβαζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζε απηά.
5. Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα
απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή αλ θαηά ηνλ
έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 34 είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά
πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ

ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ
πνηνηηθήο επηινγήο πνπ νξίδνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά
ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη, κε ηελ επηθχιαμε νςηγελψλ κεηαβνιψλ ηνπ άξζξνπ 86,
θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη πξνζσξηλφο
αλάδνρνο θεξχζζεηαη ν πξνζθέξσλ πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή
ή ηελ επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ησλ
εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα
ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ
ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πιεξνί ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο ε δηαδηθαζία αλάζεζεο
καηαηψλεηαη.
Άξζξν 86
Υξφλνο ζπλδξνκήο φξσλ ζπκκεηνρήο - Οςηγελείο κεηαβνιέο
1. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο νξίζηεθαλ
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο ή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 72,
θαη θαηά ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπη. γ΄ ηεο
παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 89.
2. Αλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο νη πξνζθέξνληεο/ππνςήθηνη
είραλ δειψζεη φηη πιεξνχλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 72, νη νπνίεο επήιζαλ ή
γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε ν πξνζθέξσλ/ππνςήθηνο κεηά ηε δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα
ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, νη
πξνζθέξνληεο/ππνςήθηνη νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ ακειιεηί ηελ αλαζέηνπζα αξρή
ζρεηηθά θαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκέξα ηεο επίζεκεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 85.
3. ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα
νςηγελείο κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 2 πνπ επήιζαλ ζην πξφζσπν ηνπ
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε
ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 78. ε αληίζεηε
πεξίπησζε, ε ελ ιφγσ εγγχεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
Άξζξν 87
Καηάξηηζε ζρεδίνπ ζχκβαζεο
1. Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ γηα ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη
ππεξεζηψλ ή ε αξκφδηα ππεξεζία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηηο ζπκβάζεηο έξγσλ, κεηά
ηελ έθδνζε απφθαζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ
αλαδφρνπ θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 85, πξνβαίλεη κε
βάζε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, φπσο
απηή έγηλε ηειηθά απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζηελ θαηάξηηζε ζρεδίνπ ηεο πξνο
ππνγξαθή ζχκβαζεο.
2. Οη ζπκβάζεηο ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ππνγξάθνληαη ζε δχν πξσηφηππα,
έλα γηα θάζε ζπκβαιιφκελν. Δπίζεκε κεηάθξαζε ζε μέλε γιψζζα φηαλ απαηηείηαη ζα
γίλεηαη κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ θαη ζε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ ζα ππεξηζρχεη ην ειιεληθφ
θείκελν.

Άξζξν 88
Καηαθχξσζε ζχκβαζεο
1. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ εηζεγείηαη ηελ έθδνζε θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο
αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο,
ζχκθσλα κε ηα άξζξα ηνπ πέκπηνπ Κεθαιαίνπ.
2. ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, ε αξκφδηα Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο
Γηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο
ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ, πνπ
θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ην νπνίν δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ηξηάληα
ηνηο εθαηφ (30%). Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ απφ ηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ
πξνκεζεπηή.
3. Σν ζρέδην ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, πεξηγξάθεη ηνπο νπζηψδεηο φξνπο ηεο
ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα ΗΥ, θαζνξίδεη ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη
φξγαλα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο,
ππφθεηηαη δε ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 80 ηνπ λ.δ. 721/1970 πξνιεπηηθφ έιεγρν.
4. Ζ απφθαζε:
α. γηα ηελ έγθξηζε ή κε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ,
β. γηα ηελ θαηαθχξσζε ή κε ηεο ζχκβαζεο ζην φλνκα ηνπ επηιεγέληνο νηθνλνκηθνχ
θνξέα,
γ. γηα ηελ έγθξηζε ή κε ηεο αληίζηνηρεο δαπάλεο,
ιακβάλεηαη γηα πνζφ άλσ ησλ ηξηάληα εθαηνκκπξίσλ επξψ (30.000.000€) απφ ην ΚΤΔΑ,
κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ ΤΔΘΑ θαη γλψκε ηεο αξκφδηαο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο. Γηα
ζπκβάζεηο κηθξφηεξεο νηθνλνκηθήο αμίαο είλαη δπλαηφλ λα εθαξκφδεηαη ην πξνεγνχκελν
εδάθην θαηά ηελ θξίζε ηνπ ΤΔΘΑ, δηαθνξεηηθά ε απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ηνλ ΔΟΔ, κεηά
απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ.
Άξζξν 89
Αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο – Τπνγξαθή ζχκβαζεο
1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ζε θάζε
πξνζθέξνληα, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν.
2. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε
αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. Σα έλλνκα
απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη
εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο:
α. άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο θείκελεο
δηαηάμεηο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο
πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ,
β. νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 21, εθφζνλ
απαηηείηαη θαη
γ. θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη πξφζθιεζή
ηνπ λα πξνζέιζεη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο,
ππνβάιινληαο ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηελ θαηαθπξσηηθή
απφθαζε.

3. Ζ θνηλνπνίεζε θαη ε πξφζθιεζε ησλ παξ. 1 θαη 2 ζεσξείηαη φηη γίλνληαη λφκηκα, εθφζνλ
δελ θαηαζηεί δπλαηή ε επίδνζή ηνπο πξνζσπηθά, εάλ απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθψο κε
ζπζηεκέλε επηζηνιή, ή κε θάζε άιιν πξφζθνξν κέζν, φπσο ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν, επί απνδείμεη.
4. Σηο ζπκβάζεηο ππνγξάθεη ν αλάδνρνο ή ν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπφο ηνπ,
γηα ινγαξηαζκφ δε ηεο ππεξεζίαο, ν έρσλ ηελ νηθνλνκηθή εμνπζία ή άιιν εμνπζηνδνηεκέλν
απφ απηφλ φξγαλν.
5. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζθνκίζεη θάπνην απφ ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ
νξίδνληαη ζηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε ή δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε κέζα
ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη πξνζσξηλφο αλάδνρνο αλαθεξχζζεηαη
ζχκθσλα κε ην άξζξν 85 ν πξνζθέξσλ πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε
ηηκή ή ηελ επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά θαη
αθνινπζείηαη γηα απηφλ ε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 85 έσο 89. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο
καηαηψλεηαη.
Άξζξν 90
Μαηαίσζε δηαδηθαζίαο
1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκφδηνπ νξγάλνπ, καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
α. εάλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ
απφξξηςεο φισλ ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ή ησλ πξνζθνξψλ ή απνθιεηζκνχ φισλ ησλ
ζπκκεηερφλησλ ή πξνζθεξφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή
β. ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 89.
2. Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζχκβαζεο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κε εηδηθψο
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ
νξγάλνπ, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α. ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο,
β. αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο
άιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή,
γ. αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο,
δ. αλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα κε βάζε ηα θξηηήξηα αλάζεζεο
πνπ θαζνξίδνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο,
ε. ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 81,
ζη. γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.
3. Αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο
αλάζεζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα
αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα
απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε
παξάιεηςε.
4. Όηαλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξ.
1 θαη 2, ε αλαζέηνπζα αξρή αθπξψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο γηα

νιφθιεξν ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ή εάλ νη ιφγνη απηνί ζπλδένληαη κε ηκήκα ηεο
ζχκβαζεο γηα ην ελ ιφγσ ηκήκα, εθφζνλ επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε ηκεκαηηθψλ πξνζθνξψλ.
Άξζξν 91
Πξαθηηθφ ζχλαςεο ζχκβαζεο
(άξζξν 37 ηεο Οδεγίαο)
1. Γηα θάζε ζχκβαζε θαη θάζε ζπκθσλία−πιαίζην ηνπ άξζξνπ 45 ε αλαζέηνπζα αξρή
ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζχλαςεο ζχκβαζεο, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψλεηαη φηη ε δηαδηθαζία
αλάζεζεο έγηλε κε ηξφπν δηαθαλή θαη ρσξίο δηαθξίζεηο. Σν πξαθηηθφ πεξηιακβάλεη θαη’
ειάρηζην:
α. ηελ νλνκαζία θαη ηε δηεχζπλζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ην αληηθείκελν θαη ηελ αμία
ηεο ζχκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο− πιαίζην,
β. ηελ επηιεγείζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο,
γ. ζε πεξίπησζε αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ, ηηο πεξηζηάζεηο πνπ αηηηνινγνχλ ηελ
εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο,
δ. ζε πεξίπησζε δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε
πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ, ηηο πεξηζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 50 θαη αηηηνινγνχλ
ηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο θαη, εθφζνλ ελδείθλπηαη, αηηηνιφγεζε ηεο
ππέξβαζεο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πεξίπη. α΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ
50 θαη ζην ηξίην εδάθην ηεο πεξίπη. β΄ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 50 θαη ηεο ππέξβαζεο ηνπ
νξίνπ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) πνπ πξνβιέπεηαη ζην δεχηεξν εδάθην ηεο πεξίπη. α΄ ηεο
παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 50,
ε. ελδερνκέλσο, ηνπο ιφγνπο πνπ δηθαηνινγνχλ ζπκθσλία−πιαίζην δηάξθεηαο πέξαλ
ησλ επηά (7) εηψλ,
ζη. ηα νλφκαηα ησλ πξνεπηιεγέλησλ ππνςεθίσλ θαη ηνπο ιφγνπο ηεο επηινγήο ηνπο,
δ. ηα νλφκαηα ησλ απνθιεηζζέλησλ ππνςεθίσλ θαη ηνπο ιφγνπο ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπο,
ε. ηνπο ιφγνπο ηεο απφξξηςεο ησλ πξνζθνξψλ,
ζ. ηελ επσλπκία ηνπ αλαδφρνπ θαη ηνπο ιφγνπο ηεο επηινγήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ,
θαζψο θαη, εθφζνλ είλαη γλσζηφ, ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο−πιαίζην πνπ ν
αλάδνρνο πξνηίζεηαη ή ππνρξενχηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο,
η. ηνπο ιφγνπο καηαίσζεο, ζε πεξίπησζε καηαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο
ζχκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο−πιαίζην.
2. H αλαζέηνπζα αξρή ιακβάλεη ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο
δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο πνπ δηεμάγεηαη κε ειεθηξνληθά κέζα, ηδίσο φζνλ
αθνξά ζηελ αζθάιεηα θαη αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζε
ειεθηξνληθή κνξθή.
3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηεο, ην πξαθηηθφ ηεο
παξ. 1 ή ηα θπξηφηεξα ζηνηρεία ηνπ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ΄
Έλλνκε πξνζηαζία
Άξζξν 92
Πεδίν εθαξκνγήο – Αξκφδην δηθαζηήξην
(άξζξν 55 ηεο Οδεγίαο)
1. Οη δηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
έξγσλ, πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο δηέπνληαη απφ
ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ.
2. 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.
3. Αξκφδην δηθαζηήξην γηα ηηο δηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη ζην πιαίζην ζπκβάζεσλ ηνπ Α΄
Κεθαιαίνπ ηνπ πέκπηνπ κέξνπο 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 (Α΄ 8).
4. Αξκφδην δηθαζηήξην γηα ηηο δηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη ζην πιαίζην ζπκβάζεσλ ηνπ Β΄
Κεθαιαίνπ ηνπ πέκπηνπ κέξνπο 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.
5. Οη αγσγέο απνδεκίσζεο ηνπ άξζξνπ 97 εθδηθάδνληαη απφ ηα δηθαζηήξηα πνπ είλαη
αξκφδηα θαηά ηηο γεληθέο δηαηάμεηο.
Άξζξν 93
Πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή
(άξζξα 55, παξ.6 θαη 56 έσο 59 ηεο Οδεγίαο)
1. Πξηλ ππνβάιεη ηελ αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, ν ελδηαθεξφκελνο νθείιεη, κέζα ζε
πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ έιαβε πιήξε γλψζε ηεο παξάλνκεο πξάμεο ή
παξάιεηςεο, λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά
ηνπ.
2. Ζ απφθαζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηα ζηνηρεία ηεο παξ. 2
ηνπ άξζξνπ 62 θαη αλαθέξεη ηηο πξνζεζκίεο αλαζηνιήο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, φπσο
πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 94.
3. Ζ πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη θάζε ζηνηρείν ηεο αηηηνινγίαο ηεο κπνξεί λα
απνζηέιιεηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν κε ηειενκνηνηππία ή ειεθηξνληθφ κέζν.
4. Ζ 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 (5) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο.
5. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, θαζψο θαη ε άζθεζε
απηήο ζπλεπάγνληαη ηελ άκεζε αλαζηνιή ηεο δπλαηφηεηαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.
6. Ζ αλαζηνιή ηεο παξ. 5 δελ εθαξκφδεηαη:
α. ζε ζπκβάζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη ππνρξεσηηθή δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 50.
β. φηαλ κφλνο πξνζθέξσλ είλαη εθείλνο ζηνλ νπνίνλ αλαηίζεηαη ε ζχκβαζε θαη δελ
ππάξρνπλ ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη,
γ. ζε ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη κε βάζε ζπκθσλία−πιαίζην ζχκθσλα κε ηα άξζξα
29 έσο 30.
7. Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θνηλνπνηείηαη κε θξνληίδα ηνπ πξνζθεχγνληνο ζηνλ
εθπξφζσπν ή ηνλ αληίθιεην θάζε ζηγνκέλνπ απφ ελδερφκελε νιηθή ή κεξηθή απνδνρή ηεο
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Ζ παξάιεηςε ηεο θνηλνπνίεζεο απηήο δελ ζπλεπάγεηαη ην
απαξάδεθην ηεο αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή απνξξίςεη ηελ
πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή.
8. Γελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά πξάμεο, ε νπνία δέρεηαη ελ
φισ ή ελ κέξεη πξνζθπγή άιινπ πξνζψπνπ.
9. Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή αζθείηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Ζ αλαζέηνπζα
αξρή δηαζθαιίδεη επαξθή εκπηζηεπηηθφηεηα γηα ηηο δηαβαζκηζκέλεο πιεξνθνξίεο.
Γηαζθαιίδεη επίζεο φηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο ελεξγνχλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο
ζχκθσλα κε ηα ζπκθέξνληα ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο.
10. Ζ αλαζέηνπζα αξρή νθείιεη λα απνθαλζεί αηηηνινγεκέλα, κέζα ζε πξνζεζκία
δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη, αλ ηελ θξίλεη
βάζηκε, λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία, ηεθκαίξεηαη ε
απφξξηςε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. ε θάζε πεξίπησζε, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί
λα δερζεί ελ φισ ή ελ κέξεη ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαη κεηά ηελ πάξνδν ηεο
αλσηέξσ πξνζεζκίαο, κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο πξψηεο δηθαζίκνπ πνπ νξίδεηαη γηα ηελ
αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. ηελ πεξίπησζε απηή θαηαξγείηαη αληίζηνηρα ε δίθε ηεο
αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαζέζεη αξρηθή ή
ζπκπιεξσκαηηθή αηηηνινγία γηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ε νπνία
πξέπεη λα πεξηέιζεη ζην δηθαζηήξην ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ αξρηθή ή ηελ,
κεηά ηελ αλαβνιή, δηθάζηκν ηεο αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Ζ ηπρφλ θαζπζηεξεκέλε
πεξηέιεπζε ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ δελ ππνρξεψλεη ην δηθαζηήξην ζε αλαβνιή.
11. Σν δηθαζηήξην, ζηαζκίδνληαο ηηο ζπληξέρνπζεο ζε θάζε πεξίπησζε ζπλζήθεο θαη
εθφζνλ θξίλεη φηη ε παξάιεηςε αηηηνιφγεζεο ή ε θαζπζηεξεκέλε αηηηνιφγεζε ηεο
απφξξηςεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαζηζηά ηδηαίηεξα δπζρεξή ηελ νπζηαζηηθή
παξνρή έλλνκεο πξνζηαζίαο, κπνξεί, κε ηελ απφθαζε επί ηεο αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ
κέηξσλ, λα επηβάιιεη απηεπάγγειηα ρξεκαηηθή θχξσζε ζηελ αλαζέηνπζα αξρή. Σν πνζφ
ηεο θχξσζεο απηήο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ πεληαθφζηα επξψ (500€), νχηε
κεγαιχηεξν απφ πέληε ρηιηάδεο επξψ (5.000€). Σν ζρεηηθφ πνζφ θαηαβάιιεηαη κία θνξά
γηα θάζε ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πεξηέξρεηαη ζηνλ αηηνχληα, ηνπ νπνίνπ ε αίηεζε
εθδηθάδεηαη πξψηε.

12. Ζ θαηά παξάβαζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή δελ αληηηάζζεηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν, νχηε θσιχεη ηελ παξνρή ηεο
πξνζήθνπζαο έλλνκεο πξνζηαζίαο.
13. ε δηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο
ζπκβάζεσλ πνπ ξπζκίδνληαη απφ ηνλ παξφληα λφκν δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ άζθεζε δηνηθεηηθψλ πξνζθπγψλ θαηά
εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ πνπ εθδίδνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο
ζχλαςεο ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ.
Άξζξν 94
Αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ
(άξζξα 56 θαη 57 ηεο Οδεγίαο)
1. Ζ αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία
δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ξεηή ή ζησπεξή απφξξηςε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Γελ
επηηξέπεηαη λα πεξηέρεη αηηηάζεηο δηαθνξεηηθέο απφ ηηο αηηηάζεηο ηεο πξνδηθαζηηθήο
πξνζθπγήο.
2. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαη ε άζθεζε απηήο
θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο
δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ
δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά κε
ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή πνπ εθδίδεηαη θαηά ηελ παξ. 6.
3. Ο αξκφδηνο δηθαζηήο νξίδεη κε πξάμε ηνπ ηελ εκέξα θαη ψξα εθδίθαζεο ηεο αίηεζεο,
θαζψο θαη ηελ πξνζεζκία θιήηεπζεο. Ζ εκεξνκελία εθδίθαζεο δελ πξέπεη λα απέρεη
πεξηζζφηεξν απφ ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο, ε δε πξνζεζκία
θιήηεπζεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ δεθαπέληε (15) εκέξεο.
4. Αληίγξαθν ηεο αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ κε θιήζε θνηλνπνηείηαη κε ηε θξνληίδα ηνπ
αηηνχληνο πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη, ζε πεξίπησζε πνπ είλαη δηαθνξεηηθή, πξνο ηελ
ππεξεζία πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. Κνηλνπνηείηαη επίζεο
πξνο θάζε ηξίην ελδηαθεξφκελν ηνπ νπνίνπ ηελ θιήηεπζε ζεσξεί αλαγθαία ν δηθαζηήο. Ζ
θνηλνπνίεζε γίλεηαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνληθψλ
θαη ηεο ηειενκνηνηππίαο, κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο.
5. Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ηνπ νπνίνπ επεξεάδνληαη ηα ζπκθέξνληα, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη
παξέκβαζε. Οη δηάδηθνη νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο φια
ηα θξίζηκα έγγξαθα θαη ηα ινηπά απνδεηθηηθά κέζα πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο.
6. Ο αξκφδηνο δηθαζηήο κπνξεί, κε ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο θαη κεηά απφ θιήζε ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο ηξεηο (3) εκέξεο λσξίηεξα, λα εθδψζεη, απηεπάγγειηα ή θαηφπηλ
αίηεζεο, πξνζσξηλή δηαηαγή, πνπ θαηαρσξίδεηαη θάησ απφ ηελ αίηεζε θαη πεξηέρεη ηα
κέηξα, ηα νπνία πξέπεη λα ιεθζνχλ σο ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο. ηα κέηξα απηά
πεξηιακβάλεηαη θαη ε άξζε ηεο απαγφξεπζεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. Λφγν άξζεο ηεο
απαγφξεπζεο απηήο ζπληζηά ην πξνδήισο απαξάδεθην ή ην πξνδήισο αβάζηκν ηεο
αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, γεγνλφο γηα ην νπνίν αξθεί απιή κλεία. Ζ πξνζσξηλή
δηαηαγή κπνξεί λα αλαθιεζεί είηε απφ ηνλ δηθαζηή πνπ ηε ρνξήγεζε, χζηεξα απφ αίηεζε
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη αθνχ θιεζεί γηα αθξφαζε ν αηηψλ ηξεηο (3) εκέξεο λσξίηεξα,
είηε απφ ην δηθαζηήξην πνπ ζα δηθάζεη ηελ αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ.
7. Ζ αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ γίλεηαη δεθηή, εθφζνλ πηζαλνινγείηαη ζνβαξά ε
παξάβαζε θαλφλα ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ ή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ε ιήςε

ηνπ κέηξνπ είλαη αλαγθαία γηα λα αξζνχλ ηα δπζκελή απφ ηελ παξάβαζε απνηειέζκαηα ή
λα απνηξαπεί ε δεκία ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ αηηνχληνο.
8. Ζ αίηεζε κπνξεί λα απνξξηθζεί αλ, απφ ηε ζηάζκηζε ηεο βιάβεο ηνπ αηηνχληνο, ησλ
ζπκθεξφλησλ ηξίησλ θαη επηηαθηηθψλ ιφγσλ γεληθνχ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ηδίσο ησλ
εζληθψλ ζπκθεξφλησλ άκπλαο θαη αζθάιεηαο, θξίλεηαη φηη νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απφ ηελ
απνδνρή ζα είλαη πεξηζζφηεξεο απφ ηελ σθέιεηα ηνπ αηηνχληνο. Ζ απφξξηςε ηεο αίηεζεο
γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ ζίγεη άιια δηθαηψκαηα ηνπ αηηνχληνο.
9. Σν δηθαζηήξην δηαηάδεη ηα θαηάιιεια αζθαιηζηηθά κέηξα, ρσξίο λα δεζκεχεηαη απφ ηηο
πξνηάζεηο ησλ δηαδίθσλ. Γηαηάδεη ηδίσο ηελ αλαζηνιή ηζρχνο φξσλ ησλ εγγξάθσλ ηεο
ζχκβαζεο, ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο νπνηαζδήπνηε πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ηελ
απαγφξεπζε λνκηθψλ ή πιηθψλ ελεξγεηψλ, ηελ εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ ζεηηθψλ
πξάμεσλ, φπσο ε δηαηήξεζε εγγξάθσλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ηελ αλαζηνιή
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. Ζ απφθαζε επί ηεο αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ εθδίδεηαη κέζα
ζε πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εθδίθαζε ηεο αίηεζεο.
10. Ζ άζθεζε ηεο αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ δελ εμαξηάηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε
άζθεζε ηνπ θχξηνπ έλδηθνπ βνεζήκαηνο. Ζ πξνζεζκία άζθεζεο ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ
δηαθφπηεηαη κε ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαη αξρίδεη απφ ηελ
επίδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Ο δηάδηθνο πνπ πέηπρε ππέξ απηνχ ηε ιήςε ελφο
αζθαιηζηηθνχ κέηξνπ, νθείιεη κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε
ηεο απφθαζεο απηήο, λα αζθήζεη ην θχξην έλδηθν βνήζεκα, δηαθνξεηηθά αίξεηαη απηνδίθαηα
ε ηζρχο ηνπ αζθαιηζηηθνχ κέηξνπ. Ζ δηθάζηκνο γηα ηελ εθδίθαζή ηνπ δελ πξέπεη λα απέρεη
πεξηζζφηεξν απφ έλα ηξίκελν απφ ηελ θαηάζεζε ηνπ δηθνγξάθνπ.
11. Δθφζνλ ε αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ γίλεη δεθηή, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα
αλαθαιέζεη ή λα ηξνπνπνηήζεη ζχκθσλα κε ην ελ γέλεη πεξηερφκελν ηεο απφθαζεο , ηε
δηνηθεηηθή πξάμε πνπ πξνθάιεζε ηε δηαθνξά, ή, ζε πεξίπησζε παξάιεηςεο, λα εθδψζεη
ηελ νθεηιφκελε ξεηή πξάμε. ηελ πεξίπησζε απηή, γηα ην ηπρφλ αζθεζέλ θχξην έλδηθν
βνήζεκα εθαξκφδεηαη αλαινγηθά ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ π.δ. 18/1989.
12. Ζ 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
(άξζξν 56 ηεο Οδεγίαο)
1. Ο ελδηαθεξφκελνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ αθχξσζε θάζε πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ παξαβηάδεη θαλφλα ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ ζρεηηθνχ κε ηε δηαδηθαζία
πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ή δηάηαμε ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ηδίσο
δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ αθχξσζε φξνπ πνπ πεξηέρεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη
αλαθέξεηαη ζε ηερληθέο, νηθνλνκηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο πξνδηαγξαθέο, θαζψο θαη ησλ
πξάμεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πεξί απνθιεηζκνχ απφ ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ,
αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θαη θαηαθχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ.
2. Δάλ ην δηθαζηήξην αθπξψζεη πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά ηε
ζχλαςε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, ε ηειεπηαία δελ ζίγεηαη, εθηφο αλ πξηλ απφ ηε ζχλαςε
απηήο είρε αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ κε απφθαζε
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή πξνζσξηλή δηαηαγή, ή εθηφο εάλ ε ζχκβαζε έρεη θεξπρζεί άθπξε.
ηελ πεξίπησζε απηή, ν ελδηαθεξφκελνο δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε
ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 97.

3. Αλ ν ελδηαθεξφκελνο δελ άζθεζε ή άζθεζε αλεπηηπρψο ηελ αίηεζε αζθαιηζηηθψλ
κέηξσλ θαη ε ζχκβαζε ππνγξάθεθε θαη νινθιεξψζεθε ε εθηέιεζή ηεο πξηλ απφ ηε
ζπδήηεζε ηνπ θχξηνπ έλδηθνπ βνεζήκαηνο, εθαξκφδεηαη αλαινγηθά ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ
32 ηνπ π.δ. 18/1989.
Άξζξν 96
Κήξπμε ηεο ζχκβαζεο άθπξεο θαη ελαιιαθηηθέο θπξψζεηο
(άξζξα 60 έσο 62 ηεο Οδεγίαο)
1. Κάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα δεηήζεη ηελ θήξπμε ηεο αθπξφηεηαο ζχκβαζεο πνπ έρεη
ππνγξαθεί:
α. εθφζνλ αλαηέζεθε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο ζηελ Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ, ζε πεξίπησζε πνπ αλάινγε δεκνζίεπζε ήηαλ ππνρξεσηηθή, ή
β. ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 93 θαη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 94,
εθφζνλ ιφγσ ηεο παξάβαζεο απηήο ν πξνζθέξσλ ν νπνίνο αζθεί πξνζθπγή ζηεξήζεθε
ηεο δπλαηφηεηαο άζθεζεο πξνζπκβαηηθψλ δηαδηθαζηψλ πξνζθπγήο, ε δε παξάβαζε απηή
ζπλδπάδεηαη κε άιιε παξάβαζε ησλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, ε νπνία επεξέαζε
αξλεηηθά ηηο πηζαλφηεηεο ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ αζθεί πξνζθπγή λα αλαιάβεη ηε
ζχκβαζε, ή
γ. ζε πεξίπησζε ζχλαςεο ζπκθσλίαο−πιαίζην, εθφζνλ παξαβηάδνληαη νη ππνρξεψζεηο
πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ αλάζεζε κε δηαγσληζκφ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηνληαη βάζεη
πνιπκεξνχο ζπκθσλίαο−πιαίζην.
2. Ζ αίηεζε θήξπμεο ηεο ζχκβαζεο άθπξεο δελ επηηξέπεηαη:
α. εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ πξνθήξπμε γηα
εθνχζηα εθ ησλ πξνηέξσλ δηαθάλεηα, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ
άξζξνπ 99, κε ηελ νπνία γλσζηνπνίεζε ηελ πξφζεζή ηεο λα αλαζέζεη ηε ζχκβαζε θαη
εθάξκνζε δεθαήκεξε ηνπιάρηζηνλ πξνζεζκία αλαζηνιήο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ
επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο,
β. φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ζεσξεί φηη δελ παξαβηάζηεθαλ νη θαλφλεο γηα ηνλ ηξφπν
αλάζεζεο ζπκβάζεσλ ζε εθηέιεζε ζπκθσλίαο−πιαίζην ησλ άξζξσλ 29 θαη 30, έρεη ήδε
απνζηείιεη ηελ απφθαζε αλάζεζεο ηεο εθηειεζηηθήο ηεο ζπκθσλίαο−πιαίζην ζχκβαζεο
καδί κε ηελ αηηηνινγία ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 62 ζηνπο πξνζθέξνληεο ηεο
ζπκθσλίαο-πιαίζην, έρεη ήδε αλαθέξεη ηηο πξνζεζκίεο αλαζηνιήο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο
θαη έρεη εθαξκφζεη δεθαήκεξε ηνπιάρηζηνλ πξνζεζκία αλαζηνιήο ηεο ζχλαςεο, απφ ηελ
επνκέλε ηεο απνδεδεηγκέλεο παξαιαβήο ηεο απφθαζεο απφ ηα κέξε ηεο
ζπκθσλίαο−πιαίζην πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά.
3. Ζ θήξπμε ηεο ζχκβαζεο άθπξεο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαδξνκηθή αθπξφηεηά ηεο.
Σπρφλ αμηψζεηο ησλ κεξψλ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί αδηθαηνιφγεηνπ πινπηηζκνχ
θαη νη ζρεηηθέο δηαθνξέο εθδηθάδνληαη απφ ην θαηά ηηο γεληθέο δηαηάμεηο αξκφδην
δηθαζηήξην. Αλ ν αλάδνρνο γλψξηδε ή φθεηιε λα γλσξίδεη ηελ αθπξφηεηα ηεο ζχκβαζεο,
δελ γελλάηαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αμίσζε αδηθαηνιφγεηνπ πινπηηζκνχ ή ε ελ
ιφγσ αμίσζε ηθαλνπνηείηαη κφλν ελ κέξεη.
4. Σν δηθαζηήξην εθηηκψληαο ηηο πεξηζηάζεηο θαη, ηδίσο, ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,
ηε ζνβαξφηεηα ηεο παξάβαζεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κπνξεί λα
θεξχμεη ηελ αθπξφηεηα κφλν ηνπ αλεθηέιεζηνπ κέξνπο ηεο ζχκβαζεο ή λα ζπληνκεχζεη ηε
δηάξθεηά ηεο.

5. Δθφζνλ επηηαθηηθνί ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο επηβάιινπλ ηε δηαηήξεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο ζχκβαζεο, παξφιν πνπ απηή έρεη ζπλαθζεί θαηά παξάβαζε ησλ
πεξηπηψζεσλ ηεο παξ. 1, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα κελ ηελ θεξχμεη άθπξε. Γελ ζεσξείηαη
επηηαθηηθφο ιφγνο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ε χπαξμε νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ γηα ηε
δηαηήξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζχκβαζεο, παξά κφλνλ αλ ε αθχξσζή ηεο ζα
νδεγνχζε ζε δπζαλάινγεο ζπλέπεηεο, φπσο ε επηβάξπλζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε
έμνδα ιφγσ θαζπζηέξεζεο ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ιφγσ δηεμαγσγήο λέαο
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ιφγσ αιιαγήο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε ή
ιφγσ λνκηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ ελδερνκέλσο ζπλεπάγεηαη ε αθχξσζε ηεο ζχκβαζεο.
ε θάζε πεξίπησζε, κία ζχκβαζε δελ επηηξέπεηαη λα θεξπρζεί άθπξε αλ νη ζπλέπεηεο ηεο
αθπξφηεηαο ζα έζεηαλ ζε ζνβαξφ θίλδπλν ηελ ίδηα ηελ χπαξμε ελφο επξχηεξνπ
πξνγξάκκαηνο άκπλαο ή αζθάιεηαο ην νπνίν είλαη ζεκειηψδεο γηα ηα ζπκθέξνληα
αζθαιείαο ηνπ θξάηνπο.
6. ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 5 ην δηθαζηήξην, κε ηελ ίδηα απφθαζε, επηβάιεη ζηελ
αλαζέηνπζα αξρή πξφζηηκν, ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην δέθα ηνηο
εθαηφ (10%) ηνπ ρξεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Σν πξφζηηκν πεξηέξρεηαη ζηνλ
αηηνχληα. Σν δηθαζηήξην ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο δελ δεζκεχεηαη απφ ηα αηηήκαηα ησλ
δηαδίθσλ, αιιά εθηηκά ειεπζέξσο ηηο ζπλζήθεο.
7. Ζ αίηεζε θήξπμεο ηεο ζχκβαζεο άθπξεο αζθείηαη κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30)
εκεξψλ:
α. απφ ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο απφθαζεο αλαθνίλσζεο ζχλαςεο ζχκβαζεο,
εθφζνλ ζηε δεκνζίεπζε πεξηιακβάλεηαη αηηηνινγία γηα ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ρσξίο
δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο ή
β. απφ ηελ επνκέλε ηεο ελεκέξσζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κε άιιν ηξφπν, εθφζνλ ζηελ
ελεκέξσζε απηή εθηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ
62.
8. Ζ αίηεζε θήξπμεο ηεο ζχκβαζεο άθπξεο δελ κπνξεί ζε θακηά πεξίπησζε λα αζθεζεί
κεηά ηελ πάξνδν έμη (6) κελψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
9. ηελ αίηεζε θήξπμεο ηεο ζχκβαζεο άθπξεο εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη ξπζκίζεηο ηεο
αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Ζ πξνζεζκία θαη ε θαηάζεζε αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ
κέηξσλ δελ έρνπλ αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα. Ζ δηαδηθαζία πξνζσξηλήο δηαηαγήο
εθαξκφδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή. Αλ ε αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ γίλεη δεθηή, ην
δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ αλαζηνιή πεξαηηέξσ εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
Άξζξν 97
Αμίσζε απνδεκίσζεο
(άξζξν 56, παξ.1,6,7 ηεο Οδεγίαο)
1. Ο ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο απνθιείζζεθε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκφ ή ελ γέλεη
απφ ηελ αλάζεζε ζχκβαζεο ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαηά παξάβαζε θαλφλα ηνπ δηθαίνπ ηεο
ΔΔ ή δηάηαμεο ηνπ παξφληνο λφκνπ, δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή
απνδεκίσζε, κε αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 197 θαη 198 ΑΚ. Αλ ν
ελδηαθεξφκελνο απνδείμεη φηη ζα ηνπ αλεηίζεην ε ζχκβαζε αλ δελ είρε εκθηινρσξήζεη ε
παξάβαζε, ηφηε δηθαηνχηαη απνδεκίσζε θαηά ηηο γεληθέο δηαηάμεηο. Κάζε δηάηαμε πνπ
απνθιείεη ή πεξηνξίδεη ηελ αμίσζε απηή δελ εθαξκφδεηαη.
2. Γηα ηελ επηδίθαζε ηεο απνδεκίσζεο απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην απαηηείηαη ε
πξνεγνχκελε αθχξσζε ηεο παξάλνκεο πξάμεο ή παξάιεηςεο. Ζ πξνυπφζεζε απηή δελ

απαηηείηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 95, ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 96 ή
φηαλ, ελ γέλεη, δελ θαζίζηαηαη εθηθηή ε δηθαζηηθή θήξπμε ηεο αθπξφηεηαο γηα ιφγνπο πνπ
δελ ζπλδένληαη κε παξαιείςεηο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ.
Άξζξν 98
πλεξγαζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή
(άξζξν 63 ηεο Οδεγίαο)
1. Όηαλ ε Δπηηξνπή, ζεσξψληαο φηη έρεη δηαπξαρζεί ζνβαξή παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ, νη νπνίεο ξπζκίδνπλ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ηνπ παξφληνο
λφκνπ, δεηεί ηελ άξζε απηήο, ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΤΠΔΘΑ πνπ παξέιαβε ηε
γλσζηνπνίεζε δηαβηβάδεη κέζα ζε είθνζη κία (21) εκέξεο ζηελ Δπηηξνπή ηα αθφινπζα
ζηνηρεία:
α. βεβαίσζε φηη ε παξάβαζε δηνξζψζεθε ή
β. αηηηνινγεκέλε απάληεζε κε ηελ νπνία εμεγεί γηα πνην ιφγν δελ έγηλε θακηά
δηνξζσηηθή ελέξγεηα ή
γ. γλσζηνπνίεζε φηη ε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ππφςε ζχκβαζεο έρεη αλαζηαιεί είηε κε
πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, είηε χζηεξα απφ αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 94.
2. Ζ αλαζέηνπζα αξρή ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ηεο δεηεζεί
λα παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο παξ. 1 πξνο ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΤΠΔΘΑ θαη λα
απνζηείιεη ζε απηή θάζε ζρεηηθφ κε ηελ πηζαλνινγνχκελε παξάβαζε ζηνηρείν.
3. Όηαλ ζχκθσλα κε ηελ πεξίπη. β΄ ηεο παξ. 1 γλσζηνπνηεζεί ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή
φηη δελ έγηλε θακία δηνξζσηηθή ελέξγεηα ιφγσ αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ πνπ εθθξεκεί,
ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΤΠΔΘΑ ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή γηα ην απνηέιεζκα ηεο δίθεο,
φηαλ απηφ γίλεη γλσζηφ.
4. Όηαλ ζχκθσλα κε ηελ πεξίπη. γ΄ ηεο παξ. 1 γλσζηνπνηεζεί φηη έρεη ρνξεγεζεί
αλαζηνιή, ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΤΠΔΘΑ γλσζηνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή ηελ ελδερφκελε
αλάθιεζε ηεο αλαζηνιήο ή ηελ έλαξμε λέαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο πνπ
ζπλδέεηαη ζην ζχλνιφ ηεο ή θαηά έλα κέξνο κε ηελ πξνεγνχκελε δηαδηθαζία. Ζ λέα απηή
γλσζηνπνίεζε πξέπεη λα βεβαηψλεη φηη ε πηζαλνινγνχκελε παξάβαζε έρεη δηνξζσζεί ή λα
πεξηέρεη αηηηνινγεκέλε απάληεζε θαη λα εμεγεί γηα πνην ιφγν δελ έγηλε θακία δηνξζσηηθή
ελέξγεηα.
Άξζξν 99
Πεξηερφκελν ηεο πξνθήξπμεο γηα εθνχζηα εθ ησλ πξνηέξσλ δηαθάλεηα
(άξζξν 64 ηεο Οδεγίαο)
1. Ζ πξνθήξπμε γηα εθνχζηα εθ ησλ πξνηέξσλ δηαθάλεηα, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπη.
α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 96 θαη ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ εγθξίλεηαη
απφ ηελ Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 67 ηεο
Οδεγίαο 2009/81/ΔΚ ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία ηεο Δπηηξνπήο, πεξηέρεη ηηο εμήο
πιεξνθνξίεο:
α. φλνκα θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
β. πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο,
γ. αηηηνιφγεζε ηεο απφθαζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο λα αλαζέζεη ηε ζχκβαζε ρσξίο
πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ,

δ. φλνκα θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ έρεη ιεθζεί
απφθαζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη
ε. εθφζνλ απαηηείηαη, νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία θξίλεη ρξήζηκε ε αλαζέηνπζα
αξρή.
ΜΔΡΟ ΔΒΓΟΜΟ
Δθηέιεζε ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄
πκβαηηθφ πιαίζην
Άξζξν 100
πκβαηηθφ πιαίζην – Δθαξκνζηέα λνκνζεζία
Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ εθαξκφδνληαη: α) νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, β)
νη φξνη ηεο ζχκβαζεο θαη γ) ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.
Άξζξν 101
Απνθαηλφκελν φξγαλν
Απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο επί ησλ ζεκάησλ
πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ είλαη ν ΔΟΔ. Οη απνθάζεηο ηνπ
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εθδίδνληαη κε κέξηκλα ηεο εθάζηνηε
νξηδφκελεο ππεξεζίαο παξαθνινχζεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ
αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (ΚΓΔΠ/ΠΓΔΠ).
Άξζξν 102
Παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο
Ζ παξαθνινχζεζε θαη ε δηελέξγεηα ησλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ ηεο πηζηήο
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη αξκνδηφηεηα ηεο ππεξεζίαο παξαθνινχζεζεο ηεο
ζχκβαζεο πνπ νξίδεηαη κε ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα
ζηα άξζξα 12 θαη 13. Ζ αλσηέξσ ππεξεζία εηζεγείηαη ζηνλ ΔΟΔ γηα ηα δεηήκαηα πνπ
αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ
ππνρξεψζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ
κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε
ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 103.
Άξζξν 103
Σξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ θαη ζπκθσληψλ-πιαίζην θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο
1. Οη ζπκβάζεηο θαη νη ζπκθσλίεο-πιαίζην κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη ρσξίο λέα
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο θαηά ηα άξζξα 46 θαη 52, ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο
αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α. φηαλ νη ηξνπνπνηήζεηο, αλεμαξηήησο ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο ηνπο, πξνβιέπνληαη ζε
ζαθείο, αθξηβείο θαη ξεηέο ξήηξεο αλαζεψξεζεο ζηα αξρηθά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζηηο
νπνίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη θαη ξήηξεο αλαπξνζαξκνγήο ηηκψλ ή πξναηξέζεηο. Οη
ξήηξεο απηέο αλαθέξνπλ ην αληηθείκελν θαη ηε θχζε ησλ ελδερφκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ ή
πξναηξέζεσλ, θαζψο θαη ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ. Γελ
πξνβιέπνπλ ηξνπνπνηήζεηο ή πξναηξέζεηο πνπ ελδέρεηαη λα κεηαβάινπλ ηε ζπλνιηθή
θχζε ηεο ζχκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην.

β. γηα ζπκπιεξσκαηηθέο πξνκήζεηεο ή ππεξεζίεο απφ ηνλ αξρηθφ αλάδνρν, νη νπνίεο
θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο θαη δελ πεξηιακβάλνληαλ ζηελ αξρηθή ζχκβαζε, εθφζνλ ε αιιαγή
αλαδφρνπ:
αα. δελ κπνξεί λα γίλεη γηα νηθνλνκηθνχο ή ηερληθνχο ιφγνπο, π.ρ. απαηηήζεηο
ελαιιαμηκφηεηαο ή δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηνλ πθηζηάκελν εμνπιηζκφ, ππεξεζίεο ή
εγθαηαζηάζεηο πνπ παξαζρέζεθαλ κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, θαη
ββ. ζα ζπλεπαγφηαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ή νπζηαζηηθή επηθάιπςε δαπαλψλ γηα
ηελ αλαζέηνπζα αξρή.
Ωζηφζν, νπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο ηηκήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ
(30%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε
ζσξεπηηθή αμία ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ
(30%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην.
Οη επαθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο δελ πξέπεη λα απνζθνπνχλ ζηελ απνθπγή εθαξκνγήο
ηνπ παξφληνο λφκνπ.
γ. φηαλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
αα. ε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο πξνέθπςε ιφγσ πεξηζηάζεσλ πνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα
πξνβιεθζνχλ απφ κηα επηκειή αλαζέηνπζα αξρή,
ββ. ε ηξνπνπνίεζε δελ κεηαβάιιεη ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο,
γγ. νπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο ηηκήο δελ ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο
αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην.
Οη επαθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο δελ πξέπεη λα απνζθνπνχλ ζηελ απνθπγή εθαξκνγήο
ηνπ παξφληνο λφκνπ,
δ. φηαλ έλαο λένο αλάδνρνο ππνθαζηζηά εθείλνλ ζηνλ νπνίν αλαηέζεθε αξρηθά ε
ζχκβαζε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζπλεπεία:
αα. ξεηήο ξήηξαο αλαζεψξεζεο ή πξναίξεζεο, ζχκθσλεο κε ηελ πεξίπη. α΄,
ββ.
νιηθήο ή κεξηθήο δηαδνρήο ηνπ αξρηθνχ αλαδφρνπ, ιφγσ εηαηξηθήο
αλαδηάξζξσζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο εμαγνξάο, ηεο απνξξφθεζεο, ηεο 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, ππφ ηνλ φξν φηη ε δηαδνρή δελ ζπλεπάγεηαη άιιεο
νπζηψδεηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο ζχκβαζεο θαη δελ γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηεο
εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ ή
γγ. πεξίπησζεο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή αλαιακβάλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θχξηνπ
αλαδφρνπ έλαληη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ θαη εθφζνλ ε δπλαηφηεηα απηή πξνβιέπεηαη ζηα
αξρηθά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
ε. φηαλ νη ηξνπνπνηήζεηο, αλεμαξηήησο ηεο αμίαο ηνπο, δελ είλαη νπζηψδεηο θαηά ηελ
έλλνηα ηεο παξ. 4.
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο πνπ ηξνπνπνηνχλ κία ζχκβαζε ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ πεξίπη. β΄ θαη
γ΄ δεκνζηεχνπλ ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Έλσζεο, ζχκθσλα
κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 58.
2. Υσξίο λα απαηηείηαη επαιήζεπζε αλ ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ πεξηπη. α΄ έσο δ΄
ηεο παξ. 4, νη ζπκβάζεηο κπνξεί λα ηξνπνπνηνχληαη ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α. εθφζνλ ε αμία ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη θαηψηεξε θαη ησλ δχν αθφινπζσλ ηηκψλ:

αα.

ησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 45, θαη

ββ.

ηνπ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο.

Ζ ηξνπνπνίεζε δελ κπνξεί λα κεηαβάιεη ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο ή ηεο
ζπκθσλίαο-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 ή
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 ή
γγ.
απφ ηελ παξάδνζε πιηθψλ ή/θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ ε αμία ηνπο δελ
ππεξβαίλεη ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο θαη θξίλνληαη σο κε
απαξαίηεηα απφ ηνλ αξκφδην επηρεηξεζηαθφ θνξέα (ρξήζηε) ηνπ θιάδνπ ησλ ΔΓ.
3. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπη. α΄ ηεο παξ. 2 θαη ζηηο
πεξηπη. β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1, φηαλ ε ζχκβαζε πεξηιακβάλεη ξήηξα ηηκαξηζκηθήο
αλαπξνζαξκνγήο, ε αλαπξνζαξκνζκέλε ηηκή είλαη ε ηηκή αλαθνξάο.
4. Ζ ηξνπνπνίεζε ζχκβαζεο ή ζπκθσλίαο-πιαίζην θαηά ηε δηάξθεηά ηεο ζεσξείηαη
νπζηψδεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπη. ε΄ ηεο παξ. 1, εθφζνλ θαζηζηά ηε ζχκβαζε ή ηε
ζπκθσλία-πιαίζην νπζησδψο δηαθνξεηηθή, σο πξνο ηνλ ραξαθηήξα, απφ ηελ αξρηθψο
ζπλαθζείζα. ε θάζε πεξίπησζε, κε ηελ επηθχιαμε ησλ παξ. 1 θαη 2, κία ηξνπνπνίεζε
ζεσξείηαη νπζηψδεο ηδίσο φηαλ πιεξνί κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο
πξνυπνζέζεηο:
α. ε ηξνπνπνίεζε εηζάγεη φξνπο νη νπνίνη, εάλ είραλ απνηειέζεη κέξνο ηεο αξρηθήο
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζα είραλ επηηξέςεη ηε ζπκκεηνρή δηαθνξεηηθψλ
ππνςεθίσλ απφ απηνχο πνπ επηιέρζεθαλ αξρηθψο ή ζηελ απνδνρή άιιεο πξνζθνξάο
απφ εθείλε πνπ επειέγε αξρηθψο ή ζα πξνζέιθπαλ θαη άιινπο ζπκκεηέρνληεο ζηε
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο,
β. ε ηξνπνπνίεζε αιιάδεη ηελ νηθνλνκηθή ηζνξξνπία ηεο ζχκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαοπιαίζην ππέξ ηνπ αλαδφρνπ, θαηά ηξφπν πνπ δελ πξνβιεπφηαλ ζηελ αξρηθή ζχκβαζε ή
ζπκθσλία-πιαίζην,
γ. ε ηξνπνπνίεζε επεθηείλεη ζεκαληηθά ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαοπιαίζην,
δ. φηαλ λένο αλάδνρνο ππνθαζηζηά εθείλνλ ζηνλ νπνίν είρε αλαηεζεί αξρηθψο ε
ζχκβαζε ζε πεξηπηψζεηο δηαθνξεηηθέο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ πεξίπη. δ΄ ηεο παξ.
1.
ε. ε ηξνπνπνίεζε δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο πεξηπη. β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 2.
ζη. ε ηξνπνπνίεζε πξνθαιεί βιάβε ζηα ζπκθέξνληα ηνπ Γεκνζίνπ.

δ. ε ηξνπνπνίεζε αθνξά ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ παξ. 10 θαη 11 ηνπ άξζξνπ
124.
5. Ζ ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο ή ζπκθσλίαο-πιαίζην γίλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε,
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο ΚΓΔΠ-ΠΓΔΠ θαη απφθαζε ηνπ ΔΟΔ.
6. Ζ ηξνπνπνίεζε νπζησδψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ή ζπκθσλίαο-πιαίζην πξαγκαηνπνηείηαη
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, ην νπνίν εμεηάδεη ηε
λνκηκφηεηα ηεο ηξνπνπνίεζεο θαη ηελ αηηηνινγία πνπ ηε ζπλνδεχεη.
Άξζξν 104
Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο ή ζπκθσλίαο-πιαίζην
1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο,
λα θαηαγγέιιεη κηα ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ:
α. έρνπλ επέιζεη νπζηψδεηο κεηαβνιέο, πνπ ζα απαηηνχζαλ λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 103,
β. ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζήο ηεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 65 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη
απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο,
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,
ζη. δηαπηζησζεί φηη ε ζπλέρηζε εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ζα νδεγνχζε ζε δπζαλάινγα
επαρζείο γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ ή ηελ εζληθή άκπλα θαη αζθάιεηα ζπλέπεηεο.
2. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαηαγγείιεη νπνηεδήπνηε κία ζπκθσλία-πιαίζην ππφ ηηο
ίδηεο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 1 ή γηα ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ζηνπο νπνίνπο
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ιφγνη απνδεδεηγκέλεο αδπλακίαο ηήξεζεο ηεο ζπκθσλίαο γηα
νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. Ζ θαηαγγειία είλαη έγγξαθε θαη θνηλνπνηείηαη ζε φια ηα κέξε ηεο
ζπκθσλίαο-πιαίζην κε απφδεημε. Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη έλα κήλα
κεηά ηελ θνηλνπνίεζή ηεο. Ζ θαηαγγειία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ιχζε θαη ησλ ελδερφκελα
ζπλαθζεηζψλ ζπκβάζεσλ, κε ππνρξέσζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο λα θαηαβάιιεη ζηνπο
αλαδφρνπο ην ηκήκα ηεο ακνηβήο πνπ αλαινγεί ζηηο παξνρέο πνπ εθηειέζηεθαλ.
3. ηελ πεξίπησζε ησλ πνιπκεξψλ ζπκθσληψλ-πιαίζην, ε έθπησζε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ
κεξψλ ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην δελ επεξεάδεη ηελ ηζρχ απηήο γηα ηα ινηπά ζπκβαιιφκελα
κέξε, εθφζνλ παξακέλνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν απφ απηά.
4. Ζ έθπησζε αλαδφρνπ απφ ζχκβαζε πνπ ζπλάπηεηαη βάζεη κίαο ζπκθσλίαο-πιαίζην
ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηα θαη ηελ έθπησζή ηνπ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκθσλία-πιαίζην.
Καηά ηα ινηπά, θαηά ηε δηαδηθαζία ιχζεο κίαο ζπκθσλίαο-πιαίζην θαη έθπησζεο ελφο
κέξνπο ζπκθσλίαο-πιαίζην ή ελφο αλαδφρνπ ζχκβαζεο πνπ βαζίδεηαη ζε ζπκθσλίαπιαίζην, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ θαηά ηα
νξηδφκελα ζην λφκν απηφ.

Άξζξν 105
Οινθιήξσζε εθηέιεζεο ζχκβαζεο
Ζ ζχκβαζε
πξνυπνζέζεηο:

ζεσξείηαη φηη

εθηειέζηεθε

φηαλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη εμήο

α. ε 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 ηνλ αξκφδην θνξέα ηνπ θιάδνπ ησλ ΔΓ. 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 ηνλ αξκφδην θνξέα ηνπ θιάδνπ ησλ ΔΓ. Δπηπιένλ, ζε
πεξίπησζε πξνκήζεηαο ή/θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, ε αμία ησλ πιηθψλ ή/θαη ππεξεζηψλ
πνπ δελ παξαδφζεθαλ είλαη κηθξφηεξε ή ίζε κε ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο ζπλνιηθήο
ζπκβαηηθήο αμίαο θαη θξίλνληαη σο κε απαξαίηεηα απφ ηνλ αξκφδην θνξέα ηνπ θιάδνπ ησλ
ΔΓ.
β. Παξαιήθζεθαλ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηα πιηθά ή νη ππεξεζίεο πνπ
παξαδφζεθαλ.
γ. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ
θπξψζεηο ή εθπηψζεηο θαη
δ. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη 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
1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ην πιηθφ κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ
ηξφπν πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα
παξαηείλεηαη ππφ ηηο αθφινπζεο ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο:
α. ηεξνχληαη νη φξνη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 103,
β. έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο είηε κε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν αλάδνρνο είηε
χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ ην νπνίν ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε
ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ,
γ. ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξφηεξν απφ ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ
ρξφλν παξάδνζεο.
2. ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ν ρξφλνο παξάηαζεο
δελ ζπλππνινγίδεηαη ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο.
3. Μεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ην πιηθφ δελ παξαιακβάλεηαη απφ
ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αηηεζείζα
παξάηαζε. Ζ απφθαζε παξάηαζεο εθδίδεηαη εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ
ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ.
4. ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ζπλεπεία ιφγσλ
αλσηέξαο βίαο ή ππαηηηφηεηαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο
αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο.
ε θάζε άιιε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, επηβάιινληαη νη
θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 124.

5. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα
παξάηαζεο ή εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην
πιηθφ, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 125.
6. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ
απνζήθε ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ
πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.
7. Μεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηνλ ηφπν παξάδνζεο απηνχ, ν αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο
απνζήθεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν
αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε.
8. ηε ζχκβαζε ππεξεζηψλ νξίδεηαη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ
ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, νξίδνληαη, εθφζνλ απαηηείηαη, ηκεκαηηθέο/ελδηακέζεο πξνζεζκίεο
γηα ηα επηκέξνπο ζηάδηα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαη/ ή ππνβνιήο ησλ παξαδνηέσλ. Ωο
ζπλνιηθή δηάξθεηα λνείηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ην νπνίν αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ή
απφ ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζε απηήλ θαη ιήγεη είηε ζε δήιε εκεξνκελία ή πξνζεζκία
είηε, εθφζνλ ππάξρνπλ ελδηάκεζα επηκέξνπο παξαδνηέα, κε ηελ ππνβνιή ηνπ ηειεπηαίνπ
παξαδνηένπ ζηνλ ρξφλν πνπ νξίδεηαη ζηε ζχκβαζε.
9. Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 103, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ππεξεζηψλ κπνξεί λα
παξαηείλεηαη κέρξη ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) απηήο, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ
αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε αληηθεηκεληθά
δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. Αλ ιήμεη ε
ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ
ιήμεη ε παξαηαζείζα, θαηά ηα αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα παξαζρεζνχλ νη ππεξεζίεο
ή/θαη λα ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα παξαδνηέα ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο
θεξχζζεηαη έθπησηνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 125.
Άξζξν 107
Δθρψξεζε δηθαησκάησλ θαη αλαδνρή ππνρξεψζεσλ
1. Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ε αλαδνρή ππνρξεψζεσλ πνπ
απνξξένπλ απφ ζχκβαζε πξνκήζεηαο ή ππεξεζηψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ.
2. Καη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη:
α. κεηά απφ ζπκθσλία ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, κε φξν ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε, ε
εθρψξεζε απαηηήζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ζε αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδεο εζσηεξηθνχ ή
εμσηεξηθνχ, κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο ή ηελ έθδνζε ηξαπεδηθήο
εγγπεηηθήο επηζηνιήο γηα ηε ιήςε πξνθαηαβνιήο ηεο ζχκβαζεο. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη
γηα ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ ειέγρνληαη απφ ην Κξάηνο. Ζ
εθρψξεζε ησλ απαηηήζεσλ γίλεηαη κε ηηο δηαηππψζεηο ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ λ. 4270/2014.
β. ε εθρψξεζε απαηηήζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ζε πξνκεζεπηέο ή ππεξγνιάβνπο ηνπ, κεηά
απφ ζπκθσλία κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, κε φξν πνπ ηίζεηαη ζηε
ζχκβαζε. ηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή δηθαηνχηαη λα αληηηάζζεη θαηά ηνπ
εθδνρέα ππεξγνιάβνπ, φιεο ηηο ελζηάζεηο πνπ ηπρφλ ππάξρνπλ θαηά ηνπ εθρσξεηή
αλαδφρνπ, αθφκε θαη κεηά ηελ αλαγγειία ηεο εθρψξεζεο.
3. Δπηηξέπεηαη ν ζπκςεθηζκφο απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ κεηαμχ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ, αλαδφρνπ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, νξγαληζκψλ θαη λνκηθψλ

πξνζψπσλ πνπ απνξξένπλ εθαηέξσζελ απφ ηελ ίδηα ζχκβαζε ή απφ ζπλδεδεκέλεο κε
απηή ζπκβάζεηο.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄
Δγγπήζεηο – Πιεξσκέο – Πξνθαηαβνιέο
Άξζξν 108
Δγγπήζεηο θαηά ην ζηάδην αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο
1. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο δεηνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα παξάζρνπλ εγγχεζε θαιήο
εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ κέρξη πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί
ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο ΦΠΑ θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο.
2. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο
ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.
3. Σν χςνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ζπκθσλίαο-πιαίζην αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ
0,5% επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην ή ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζπκθσλίαοπιαίζην, ρσξίο ΦΠΑ, ε νπνία ζα απνδεζκεχεηαη ηζφπνζα θαη αλαιφγσο, θαη’ έηνο, ζε
ζρέζε κε ην ρξφλν ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην. Πξνθεηκέλνπ λα
ππνγξαθεί ε ζχκβαζε πνπ βαζίδεηαη ζηε ζπκθσλία-πιαίζην, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
κπνξεί λα ππνρξεσζεί λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο απηήο,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 1.
4. ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο
ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε,
ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε.
5. Δηδηθά γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ, ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην ζπκβαηηθφ ρξφλν
θφξησζεο ή παξάδνζεο ησλ αγαζψλ ή παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, γηα ην δηάζηεκα πνπ ζα
νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
6. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ
εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
έλαληη ηνπ αλαδφρνπ.
7. Δγγχεζε πξνθαηαβνιήο παξέρεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο
πξνθαηαβνιήο θαη είλαη ηζφπνζε κε ηελ πξνθαηαβνιή. Ζ πξνθαηαβνιή είλαη έληνθε απφ
ηεο θαηαβνιήο, επηβαξπλφκελε κε ην χςνο επηηνθίνπ πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. Ζ απφζβεζε ηεο πξνθαηαβνιήο θαη ε επηζηξνθή ηεο εγγχεζεο
πξνθαηαβνιήο πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη
ηνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. Ζ πξνθαηαβνιή θαη ε εγγχεζε πξνθαηαβνιήο
κπνξνχλ λα ρνξεγνχληαη ηκεκαηηθά εθφζνλ ηνχην νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ζ
πξνθαηαβνιή απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δαπάλεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη άκεζα ή
έκκεζα κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο.
8. Δηδηθά γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, νη εγγπήζεηο θαιήο
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη πξνθαηαβνιήο επηζηξέθνληαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη
πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε
ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο αληηζπκβαιινκέλνπο. Ζ παξαιαβή ησλ ζπκβαηηθψλ
αληηθεηκέλσλ ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο
παξαιαβήο ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ θαη παξαιαβψλ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν
νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη

εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο
γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ, ζχκθσλα κε ηηο
πξνβιέςεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. Αλ ην αληηθείκελν ηεο
ζχκβαζεο είλαη δηαηξεηφ θαη ε παξάδνζε γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε ηκεκαηηθά, νη
εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο απνδεζκεχνληαη ζηαδηαθά, θαηά ην πνζφ
πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο ησλ αγαζψλ ή ηνπ ηκήκαηνο ηεο
ππεξεζίαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη
παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε παξαπάλσ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε
γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ
εθπξφζεζκνπ.
9. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα παξάζρνπλ
εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειαηησκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ή
ησλ δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ δπζιεηηνπξγία ησλ αγαζψλ θαηά ηελ πεξίνδν
εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Σν χςνο
ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλν
ρξεκαηηθφ πνζφ ή ζε πνζνζηφ κέρξη ηξία ηνηο εθαηφ (3%) επί ηεο αμίαο, ρσξίο ΦΠΑ ησλ
ζπκβαηηθψλ εηδψλ γηα ηα νπνία παξέρεηαη. Δπίζεο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
πξνβιέπεηαη ν ρξφλνο ηζρχνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο. Καζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, νθείιεη δε λα πξνβαίλεη ζηελ πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε θαη
απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο κε ηξφπν θαη ζε ρξφλν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηα ινηπά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
10. ε πεξίπησζε παξνρήο είδνπο πνπ απνηειεί αδηαίξεηε παξνρή, παξαδίδνληαη θαη
εγγπήζεηο εμαζθάιηζεο ησλ ελδηάκεζσλ πιεξσκψλ.
11. Πξφζζεηεο εγγπήζεηο - εμαζθαιίζεηο δχλαληαη λα δεηνχληαη θαηά ηελ θξίζε ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηελ εθπιήξσζε εηδηθψλ φξσλ εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, φπσο
είλαη ε αζθάιεηα εθνδηαζκνχ, ε επηζηξνθή ηνπ ζηαζεξνχ θαη κε επαλαιακβαλφκελνπ
θφζηνπο θιπ. ηελ πεξίπησζε απηή πξνβιέπνληαη ξεηά ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο νη
φξνη θαηάζεζεο, επηζηξνθήο θαη θαηάπησζήο ηνπο.
12. Οη αλσηέξσ εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα αλαγλσξηζκέλα απφ ηελ
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α.-Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα
παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε
απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην
παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή
κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο
ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. Καη’ εμαίξεζε, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα
δέρεηαη θαη εηαηξηθέο εγγπεηηθέο επηζηνιέο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη εηαηξείεο πνπ ηηο εθδίδνπλ δηαζέηνπλ ηελ
απαηηνχκελε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα, πηζηνπνηεκέλε απφ δηεζλείο νίθνπο αμηνιφγεζεο
αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην ειιεληθφ δεκφζην.
13. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο
εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο.
14. Οη εγγπήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζην ηα αθφινπζα
ζηνηρεία:
α. ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,
β. ηνλ εθδφηε,

γ. ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη,
δ. ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,
ε. ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,
ζη. ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.) θαη ηε δηεχζπλζε
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε,
δ. ηνπο φξνπο φηη:
αα.
ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη
ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη
ββ. ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην
ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ,
ε. ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ,
ζ. ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,
η. ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο
εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε
εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη
ηα. ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη
ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
15. Τπνδείγκαηα εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαζνξίδνληαη απφ ηε αλαζέηνπζα αξρή ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Άξζξν 109
Πιεξσκέο – Πξνθαηαβνιέο
1. Ο ηξφπνο πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ θαη θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα θαζνξίδνληαη
απαξαίηεηα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
2. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ή ηεο ππεξεζίαο ζηνλ αλάδνρν κπνξεί λα γίλεη κε
έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο:
α. Με ηελ εμφθιεζε ηνπ εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ
νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ ή ηεο ππεξεζίαο.
β. Με ηελ ρνξήγεζε έληνθεο πξνθαηαβνιήο κέρξη πνζνζηνχ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%)
ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ έλαληη ηζφπνζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο πξνθαηαβνιήο
ηνπ ππνινίπνπ κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ ή ηεο ππεξεζίαο.
3. Οη παξαπάλσ ηξφπνη πιεξσκήο εθαξκφδνληαη θαη ζηηο ηκεκαηηθέο παξαδφζεηο εθφζνλ
απηέο πξνβιέπνληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
4. Πξνζεζκηαθφο δηαθαλνληζκφο ηνπ ηηκήκαηνο ησλ ζπκβαηηθψλ αληηθεηκέλσλ επηηξέπεηαη
θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε φζα νξίδνληαη απφ ηε ζρεηηθή ζχκβαζε. ηηο ζπκβάζεηο δελ
επηηξέπνληαη ηκεκαηηθέο πιεξσκέο ρσξίο παξαιαβή πιηθψλ ή ππεξεζηψλ αλάινγεο αμίαο,
εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε, εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ
ζρεδίαζεο - αλάπηπμεο - θαηαζθεπήο ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ κε θάιπςε ρξεκαηηθήο
εγγχεζεο.
5. Σα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ ζπκβαηηθψλ αληηθεηκέλσλ
ζηνλ αλάδνρν είλαη:
α. Γηα πξνκήζεηεο απφ ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο:
αα. Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο.

ββ. Απνδεηθηηθφ εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε ηνπ θνξέα.
γγ. Σηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ.
δδ.

Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο.

εε.

Επγνιφγην ή κεηξνινγία, φηαλ απαηηείηαη.

ζηζη. Πηζηνπνηεηηθφ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ηνπ πιηθνχ
θαη πηζηνπνηεηηθφ θξαηηθήο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, φηαλ απαηηείηαη.
δδ.
Βεβαίσζε θσδηθνπνίεζεο
Κσδηθνπνίεζεο Τιηθνχ, φπνπ απαηηείηαη.

ησλ

πιηθψλ

απφ

ηελ

Αξκφδηα

Αξρή

εε.
Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο
ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηελ
θείκελε λνκνζεζία ή ζηε ζχκβαζε.
β. Γηα πξνκήζεηεο απφ ην εμσηεξηθφ:
αα.
Πιήξεο ζεηξά θνξησηηθψλ πξαγκαηηθήο θφξησζεο ζην φλνκα ηνπ αξκφδηνπ
θνξέα ή ζε δηαηαγή απηνχ, πνπ λα αλαθέξνπλ φηη ν λαχινο πιεξψλεηαη ζηνλ ηφπν
πξννξηζκνχ ή έρεη πιεξσζεί αλάινγα κε ηνλ ηξφπν παξάδνζεο.
ββ.

Βεβαίσζε ή Πηζηνπνηεηηθφ πξνέιεπζεο ησλ πιηθψλ.

γγ.

Σηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ.

δδ.

Επγνιφγην ή κεηξνινγία, φηαλ απαηηείηαη.

εε.
Πηζηνπνηεηηθφ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ηνπ πιηθνχ
θαη εθφζνλ απαηηείηαη, πηζηνπνηεηηθφ θξαηηθήο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο.
ζηζη.

Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο.

δδ.
Απνδεηθηηθφ εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε ηνπ θνξέα, εθφζνλ απφ ηε
ζχκβαζε πξνβιέπεηαη ε πιεξσκή λα γίλεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή
παξαιαβή ηνπ πιηθνχ ζηηο απνζήθεο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ.
εε.
Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ή πηζηνπνηεηηθφ αζθάιηζεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο,
πνπ λα θαιχπηεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 117 ηνπ λφκνπ απηνχ, φηαλ
απαηηείηαη.
ζζ.

Απφδεημε πιεξσκήο ησλ αζθαιίζηξσλ, φηαλ απαηηείηαη.

ηη.
Βεβαίσζε Κσδηθνπνίεζεο
Κσδηθνπνίεζεο Τιηθνχ, φπνπ απαηηείηαη.

ησλ

πιηθψλ

απφ

ηελ

Αξκφδηα

Αξρή

ηαηα.
Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο
ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηελ
θείκελε λνκνζεζία ή απφ ηε ζχκβαζε.
γ. Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ:
(1)
Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ε πιεξσκή ή
ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθείκελνπ.
(2)

Σηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ.

(3)
Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
(4)
Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο
ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηελ
θείκελε λνκνζεζία ή ζηε ζχκβαζε.

6. Σα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκψλ είλαη πξσηφηππα θαη εθδίδνληαη ζε αξηζκφ επηθπξσκέλσλ
αληηγξάθσλ πνπ θαζνξίδεηαη κε ηε ζχκβαζε.
7. Απφ ηελ εκεξνκελία ιχζεο ηεο ζχκβαζεο ή θήξπμεο ηνπ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ θαη
κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο πξνθαηαβνιήο νθείιεηαη ηφθνο ππεξεκεξίαο. Σφθνο ππεξεκεξίαο
νθείιεηαη θαη επί εθπξφζεζκσλ παξαδφζεσλ ησλ ζπκβαηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ζχκθσλα κε
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
8. Σν πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο θαη ν ηφθνο πνπ αληηζηνηρεί ζε απηή κέρξη ηελ νξηζηηθή
πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ ζπκβαηηθψλ αληηθεηκέλσλ:
α. πκςεθίδνληαη, αλαινγηθά κε ηελ αμία ησλ ζπκβαηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ
παξαδίδνληαη θάζε θνξά, κε αληίζηνηρε αλαπξνζαξκνγή ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο.
β. Δηζπξάηηνληαη, κε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο πξνθαηαβνιήο ή ζχκθσλα
κε ηηο πεξί είζπξαμεο δεκνζίσλ εζφδσλ δηαηάμεηο, ζε πεξίπησζε θήξπμεο ηνπ αλαδφρνπ
σο εθπηψηνπ ή ιχζεο ηεο ζχκβαζεο θαη εθφζνλ απηφο δελ επηζηξέςεη ηελ πξνθαηαβνιή
θαη ηνπο ηφθνπο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεηαη γηα απηφ.
Άξζξν 110
Πιεξσκέο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ αιινδαπήο
1. Οη πιεξσκέο ζηνπο εθηφο ηεο ρψξαο αλαδφρνπο δηελεξγνχληαη κε έκβαζκα κέζσ ηνπ
Σξαπεδηθνχ πζηήκαηνο είηε απεπζείαο ζε απηνχο είηε κέζσ ησλ ππεξεζηψλ ησλ ΔΓ ζην
εμσηεξηθφ, ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία
θαη θαζνξίδεηαη ζηε ζχκβαζε.
2. Ο ηξφπνο πιεξσκήο ηνπ δηθαηνχρνπ κε έκβαζκα κέζσ εηδηθνχ ηκήκαηνο ηεο Σξάπεδαο
ηεο Διιάδνο απνηειεί απιή απνζηνιή ρξεκάησλ κε δηθαηνινγεηηθφ κφλν ηελ απφδεημε
απηνχ πνπ εηζέπξαμε, εθηφο αλ απφ ηε ζχκβαζε πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά.
3. Καη' εμαίξεζε, κε απφθαζε ηνπ
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, θαηφπηλ πιήξσο
αηηηνινγεκέλεο εηζήγεζεο ηνπ αξκφδηνπ γηα ηηο πιεξσκέο νξγάλνπ, ε πιεξσκή ηνπ
ηηκήκαηνο ζηνλ αλάδνρν ηνπ εμσηεξηθνχ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη κε άλνηγκα ππέξ
απηνχ, κέζσ ηξάπεδαο, ελέγγπνπ αλέθθιεηεο πίζησζεο, ε νπνία πξέπεη λα εθηειεζζεί
βάζεη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαζνξίδνληαη κε ηελ ελ ιφγσ απφθαζε. ηελ πεξίπησζε
απηή δελ επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ αλάδνρν.
4. Με ηελ απφθαζε ηεο παξ. 3 ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ηδηαίηεξα ζηα εμήο:
α. Έθδνζε νδεγηψλ πξνο ηελ ηξάπεδα.
β. Έθδνζε ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο.
γ. Άλνηγκα πίζησζεο απφ ηελ ηξάπεδα.
δ. Γηαθίλεζε ησλ θνξησηηθψλ εγγξάθσλ.
ε. Οπνηαδήπνηε άιια απαηηνχκελα ζηνηρεία ηεο ελέγγπαο αλέθθιεηεο πίζησζεο
ζχκθσλα κε ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο θαη φξνπο πεξί ελέγγπσλ αλέθθιεησλ πηζηψζεσλ
ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ (International Chamber of Commerce).
5. Σα ρξνληθά φξηα ηεο ηζρχνο ηεο πίζησζεο πνπ αλνίρζεθε πεξηνξίδνληαη απφ ηελ
επηηξεπφκελε πξνζεζκία απφδνζεο ινγαξηαζκνχ θάζε Υξεκαηηθνχ Δληάικαηνο
Πξνπιεξσκψλ (ΥΔΠ).
6. Ζ πίζησζε πνπ αλνίρζεθε ηξνπνπνηείηαη επί:
α. Αιιαγήο ηίηινπ ηνπ δηθαηνχρνπ Οίθνπ.
β. Μεξηθήο ή νιηθήο καηαίσζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.

γ. Πηψρεπζεο ή ζαλάηνπ ηνπ δηθαηνχρνπ.
δ. πκπιήξσζεο ηνπ απαηηνχκελνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ κε ηελ έθδνζε λένπ ΥΔΠ,
ζπκπιεξσκαηηθνχ ηνπ πξψηνπ.
7. ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη κέζσ ππεξεζηψλ εμσηεξηθνχ ησλ ΔΓ θαη εάλ ην
αληηθείκελν ησλ πιεξσκψλ ππάγεηαη αλειαζηηθά ζε δηαθνξεηηθή λνκνζεηηθή ξχζκηζε ή
ζπλαιιαθηηθά ήζε ηεο μέλεο ρψξαο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα απφθιηζεο απφ ηνπο
αλαθεξφκελνπο ζην άξζξν 109 ηξφπνπο εμφθιεζεο, θαηφπηλ έγθξηζεο ησλ αξκφδησλ
ππεξεζηψλ νηθνλνκηθήο κέξηκλαο ησλ θιάδσλ ησλ ΔΓ. Δπηπξφζζεηα, ζηηο ζπκβάζεηο
απηέο κπνξεί ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ λα θαζνξίδεηαη ζπκβαηηθά ζε θαζαξέο ηηκέο
αιινδαπνχ λνκίζκαηνο, πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. ηελ πεξίπησζε
απηή νη θξαηήζεηο ζηηο δαπάλεο πνπ πξνβιέπνληαη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίησλ ζχκθσλα
κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, εθφζνλ δελ γίλνληαη δεθηέο απφ ηνλ αλάδνρν, πξνζαπμάλνπλ ην
θφζηνο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, θαηά πνζνζηά πνπ αλαινγνχλ θαη ηζρχνπλ θάζε
θνξά, ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ θιάδσλ ησλ ΔΓ.
Άξζξν 111
Δίζπξαμε δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ
Σα θάζε θχζεο δηθαηψκαηα ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ,
πνπ ειέγρνληαη απφ ην Γεληθφ Δπηηειείν θάζε θιάδνπ ησλ ΔΓ, ησλ Οξγαληζκψλ θαη ησλ ελ
γέλεη Δθκεηαιιεχζεσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ηα νπνία απνξξένπλ απφ κε εθαξκνγή
ησλ φξσλ ζπκθσληψλ θαη ζπκβάζεσλ, παξαθξαηνχληαη απφ ην Γεκφζην απφ ην πνζφ ηεο
ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ θαη γηα νπνηαδήπνηε αηηία, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ απηά δελ
ππάξρνπλ ή δελ επαξθνχλ εηζπξάηηνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ πεξί
είζπξαμεο δεκνζίσλ εζφδσλ, κε θξνληίδα ηεο αξκφδηαο γηα ηε ζχκβαζε νηθνλνκηθήο
ππεξεζίαο ηνπ ΤΠΔΘΑ.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄
Θέκαηα πνηφηεηαο
Άξζξν 112
Κξαηηθή Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο
1. Οη δηαδηθαζίεο ηεο ΚΓΠ γηα ηελ πξνκήζεηα θαη παξνρή ππεξεζηψλ ζηξαηησηηθνχ
εμνπιηζκνχ, κε εμαίξεζε απιά πιηθά εκπνξίνπ ρακειήο ηερλνινγίαο, δηέπνληαη απφ ηα
εθάζηνηε ηζρχνληα πξφηππα ηεο ζεηξάο AQAP (Allied Quality Assurance Procedures) θαη
ISO (International Standardisation Organization) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο. ε θάζε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ε πηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ αλάδνρνπ απηή είλαη ζχκθσλε κε ην εθάζηνηε ηζρχνλ πξφηππν
πνηφηεηαο, πνπ πξνζδηνξίδεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηα έγγξαθα
ηεο ζχκβαζεο.
2. Ζ ΚΓΠ εθαξκφδεηαη θαηφπηλ αλάιπζεο θαη πξνζδηνξηζκνχ ησλ δηαθηλδπλεχζεσλ ζηηο
ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ, κε εμαίξεζε ηα απιά πιηθά εκπνξίνπ
ρακειήο ηερλνινγίαο, γηα ηα νπνία δελ ππάξρνπλ πςειέο δηαθηλδπλεχζεηο.
3. Οη αξκφδηνη θνξείο ησλ θιάδσλ ησλ ΔΓ ζπλεξγάδνληαη θαη ζπληνλίδνληαη κε ηε ΓΓΑΔΔ
γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηελ
εθηέιεζε ησλ αλαγθαίσλ επηρεηξεζηαθψλ δνθηκψλ ησλ ππφ πξνκήζεηα ζπζηεκάησλ θαη
κέζσλ, ζε φια ηα ζηάδηα πνπ πξνεγνχληαη ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο κίαο ζχκβαζεο. Ζ

αλαζέηνπζα αξρή θαζνξίδεη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηηο βαζηθέο θαη εηδηθέο απαηηήζεηο
γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο ΚΓΠ.
4. Ζ ΚΓΠ πινπνηείηαη ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ
θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ θαη κέζσλ, φπσο παξαθάησ:
α. Γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη κε νηθνλνκηθνχο θνξείο ηνπ εζσηεξηθνχ, ζην
πιαίζην ηνπ Καλνληζκνχ ΚΓΠ θαη ζε ελαξκφληζε κε ηε STANAG 4107 θαη ηηο δηεζλείο
πξαθηηθέο,
β. Γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη κε νηθνλνκηθνχο θνξείο ρσξψλ κειψλ ΝΑΣΟ,
ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία STANAG 4107, ζπλεπηθνπξνχκελεο απφ ηηο πξνβιέςεηο ηνπ
AQAP-2070 θαη επηπξφζζεησλ δηκεξψλ ζπκθσληψλ, εθφζνλ ππάξρνπλ.
γ. Γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη κε νηθνλνκηθνχο θνξείο ρσξψλ κε κειψλ ΝΑΣΟ,
ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά Μλεκφληα πλεξγαζίαο.
Άξζξν 113
Πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο ζην εμσηεξηθφ
1. Ο πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο ησλ πιηθψλ απφ ην εμσηεξηθφ θαζνξίδεηαη ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
2. Όηαλ ηα πιηθά εηζάγνληαη απφ ην εμσηεξηθφ πξηλ απφ ηε θφξησζή ηνπο ή θαηά ην ζηάδην
θαηαζθεπήο ηνπο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα αλαζέζεη, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ηνλ πνηνηηθφ θαη πνζνηηθφ έιεγρν ζε αξκφδην
θξαηηθφ θνξέα ή ζε δηεζλέο γξαθείν ειέγρνπ πηζηνπνηεκέλν απφ αξκφδην θξαηηθφ θνξέα.
ηελ πεξίπησζε απηή, ε νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ πιηθνχ γίλεηαη ζηελ Διιάδα απφ ηελ
αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ηε ζχκβαζε θαη ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο.
3. Έλαληη ηνπ δηεζλνχο γξαθείνπ ειέγρνπ ν αλάδνρνο έρεη ηηο εμήο ππνρξεψζεηο:
α. Να δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα ηερληθά κέζα θαη εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ, ηδίσο γηα
κεηαθίλεζε, κεηαηφπηζε, ζηνηβαζία ηνπ πξνο έιεγρν πιηθνχ θαη γηα θάζε άιιε ελέξγεηα
πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηνλ έιεγρν.
β. Να δηαζέηεη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξνο έιεγρν πιηθνχ φζα ηερληθά
κέζα έρεη ζηελ δηάζεζε ηνπ.
γ. Να έρεη ζπγθεληξσκέλα ηα πιηθά ζηελ ίδηα πφιε ή ηνπνζεζία, άιισο, βαξχλεηαη κε ηα
πξφζζεηα έμνδα ηνπ ειέγρνπ.
δ. Να ελεκεξψλεη ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ δηεζλνχο γξαθείνπ ειέγρνπ, ζρεηηθά κε ηελ
πνξεία εθηέιεζεο ηεο παξαγγειίαο.
ε. ε πεξίπησζε απφξξηςεο ησλ πιηθψλ απφ ην δηεζλέο γξαθείν ειέγρνπ, ν αλάδνρνο
βαξχλεηαη κε ηα έμνδα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηνλ απαηηνχκελν δεχηεξν έιεγρν ή
ειέγρνπο.
4. Αλ δελ πξνζέιζεη έγθαηξα ην δηεζλέο γξαθείν ειέγρνπ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πιηθνχ, ν
αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απεπζπλζεί ζηελ αξκφδηα ππεξεζία πνπ παξαθνινπζεί ηε
ζχκβαζε, γηα λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο.
5. Ζ 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.
6. Σν δηεζλέο γξαθείν ειέγρνπ ππνρξενχηαη, αλ δηαπηζησζεί θαηά ηνλ έιεγρν φηη ην πιηθφ
δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο, λα κελ εθδψζεη ην πηζηνπνηεηηθφ

ειέγρνπ, αιιά λα ελεκεξψζεη ακέζσο ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη
νδεγίεο γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηέο ηνπ.
7. Ζ αλαζέηνπζα αξρή, αληί λα αλαζέζεη ηνλ έιεγρν ζε δηεζλέο γξαθείν ειέγρνπ, κπνξεί
λα απνζηείιεη επηηξνπή απφ εμεηδηθεπκέλνπο αμησκαηηθνχο ή ππαιιήινπο ηνπ δεκνζίνπ
ηνκέα, γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ζην εμσηεξηθφ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε επηηξνπή
ζπληάζζεη θαη ππνβάιεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή πξαθηηθφ ηνπ δηελεξγεζέληνο ειέγρνπ. Οη
ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ έλαληη ηεο επηηξνπήο είλαη ίδηεο κε εθείλεο πξνο ην δηεζλέο
γξαθείν ειέγρνπ.
Άξζξν 114
Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο
1. Σα δείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ δηελέξγεηα ησλ πξνκεζεηψλ ππάγνληαη ζηηο
παξαθάησ θαηεγνξίεο:
α. Γείγκαηα θνξέσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη ηα
δείγκαηα πνπ δηαηίζεληαη απφ ηνπο θνξείο γηα ηνπο νπνίνπο πξννξίδνληαη ηα πξνο
πξνκήζεηα πιηθά, φηαλ απαηηείηαη απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, θπξίσο γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δελ δχλαηαη λα εμεηδηθεπηνχλ θαη λα θαζνξηζζνχλ
άιισο ζηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή ή εάλ δηθαηνινγείηαη απφ ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο.
β. Γείγκαηα νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη ηα δείγκαηα πνπ
θαηαζέηνπλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο φηαλ απαηηείηαη απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
γ. Γείγκαηα αλάδνρνπ απφ ηα πξνο παξαιαβή ζπκβαηηθά πιηθά. ηελ θαηεγνξία απηή
ππάγνληαη ηα δείγκαηα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο επηηξνπέο παξαιαβήο πξνο δεηγκαηηζκφ
ησλ πιηθψλ πνπ παξαδίδνπλ νη αλάδνρνη ζε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
2. Κάζε δείγκα, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ, πξέπεη λα είλαη ζε
πνζφηεηα ή κέγεζνο απφιπηα επαξθέο γηα ηε ζρεηηθή κεραληθή, ρεκηθή ή καθξνζθνπηθή
εμέηαζε ή πξαθηηθή δνθηκαζία. Ζ πνζφηεηα ή ην κέγεζνο ησλ δεηγκάησλ κπνξεί λα
νξίδνληαη:
α. ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, πξνθεηκέλνπ γηα δείγκαηα θνξέσλ ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο (θαηεγνξία α) ή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ (θαηεγνξία β).
β. Απφ ηε ζχκβαζε, πξνθεηκέλνπ γηα δείγκαηα ησλ πξνο παξαιαβή ζπκβαηηθψλ πιηθψλ
(θαηεγνξία γ).
Δθφζνλ ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε δελ αλαθέξεηαη ε πνζφηεηα θαη ην κέγεζνο ησλ δεηγκάησλ,
ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο γηα ηηο δεηγκαηνιεςίεο ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο (Γ.Υ.Κ.) ή ηα
πξνβιεπφκελα απφ εζληθά ή επξσπατθά ή δηεζλή πξφηππα γηα ηε δηελέξγεηα
δεηγκαηνιεςίαο.
3. Σα δείγκαηα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ θαηαηίζεληαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία, ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, εηο δηπινχλ (δείγκα - αληίδεηγκα) κε εμαίξεζε:
α. Σα δείγκαηα ησλ θνξέσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
β. Σα δείγκαηα ηα νπνία, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο ή ηεο αμίαο ηνπο, δελ κπνξνχλ λα
απνζηαινχλ ή λα ππνβιεζνχλ εηο δηπινχλ.
γ. Σα δείγκαηα πνπ ιακβάλνπλ νη επηηξνπέο παξαιαβήο θαηά ηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ
ησλ πξνο παξαιαβή ζπκβαηηθψλ πιηθψλ, ηα νπνία ιακβάλνληαη κελ εηο δηπινχλ, πιελ
φκσο, ην έλα απ’ απηά απνζηέιιεηαη απεπζείαο απφ ηελ επηηξνπή γηα εξγαζηεξηαθή ή
κεραληθή εμέηαζε ή ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξαθηηθή δνθηκαζία.

4. Δθφζνλ απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δελ πξνβιέπεηαη θαηάζεζε δεηγκάησλ,
πξνζθνκηδφκελα απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο δείγκαηα δελ γίλνληαη δεθηά.
5. Σα δείγκαηα ηεο θαηεγνξίαο α ηζρχνπλ γηα ηελ εθάζηνηε δηαθήξπμε θαη θαζνξίδεηαη
ζαθψο ν ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη. Σα δείγκαηα ηεο θαηεγνξίαο β πξέπεη λα
είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηά ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο. Σα δείγκαηα ηεο θαηεγνξίαο β αμηνινγνχληαη θαηά ην ζηάδην αμηνιφγεζεο ηεο
ηερληθήο πξνζθνξάο κε ηξφπν πνπ θαζνξίδεηαη ζαθψο ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
(καθξνζθνπηθφο έιεγρνο, εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο, πξαθηηθή δνθηκαζία ή ζπλδπαζκφο
απηψλ). Ζ κε θαηάζεζε δεηγκάησλ θαηεγνξίαο β, φπνηε απαηηείηαη απφ ηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο, ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. Γείγκαηα πνπ δελ είλαη θαηά ηξφπν
εκθαλή ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηά.
6. Δθφζνλ ηα δείγκαηα θαηεγνξίαο β αλήθνπλ ζε εππαζή ή επηθίλδπλα πιηθά ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ηνχην εγγξάθσο επί ηνπ δείγκαηνο ζηελ ειιεληθή
γιψζζα, θαζνξίδνληαο, ζπγρξφλσο, ηνλ ηξφπν θχιαμεο θαη ζπληήξεζήο ηνπο. Γηα
δείγκαηα ηεο θαηεγνξίαο α, θαζψο θαη δείγκαηα απφ ηα πξνο παξαιαβή ζπκβαηηθά πιηθά,
ηελ παξαπάλσ ππνρξέσζε έρεη ν θνξέαο θαη ν πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο,
αληίζηνηρα.
7. Δθφζνλ γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ απαηηνχληαη δείγκαηα ηεο θαηεγνξίαο α, νη
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δεηγκάησλ απηψλ θαηά ην δηάζηεκα
ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε ή ηελ πξφζθιεζε είηε κε απιή
καθξνζθνπηθή εμέηαζε απηνχ απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο είηε κε ιήςε αληηγξάθνπ
ζρεδίνπ ή απεηθφληζεο απηνχ, κε δηθή ηνπο κέξηκλα θαη επζχλε.
8. Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ απφ ην αξκφδην φξγαλν, ηίζεληαη ππφςε ηνπ θαη
ηα ζρεηηθά δείγκαηα. Δθφζνλ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ απφ ην αξκφδην φξγαλν είλαη
απαξαίηεηε ε απνζθξάγηζε ηνπ δείγκαηνο, απηή γίλεηαη ελψπηνλ ππαιιήινπ ηεο
ππεξεζίαο ηήξεζεο ησλ δεηγκάησλ, κεηά δε ηνλ έιεγρν, γίλεηαη επαλαζθξάγηζε ηνπ
δείγκαηνο. Δπίζεο, ελψπηνλ ηνπ ππαιιήινπ ηεο ππεξεζίαο δεηγκάησλ γίλεηαη, φηαλ
απαηηείηαη, ιήςε κέξνπο ηνπ δείγκαηνο.
9. Ζ έγθξηζε ησλ δεηγκάησλ θαη αληηδεηγκάησλ γίλεηαη απφ ην εθάζηνηε αξκφδην φξγαλν
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο σο εμήο: α) ησλ δεηγκάησλ θαηεγνξίαο α πνπ δηαηίζεληαη απφ ηνπο
θνξείο γηα ηνπο νπνίνπο πξννξίδνληαη ηα πιηθά, θαηά ην ζηάδην έγθξηζεο ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ θαη β) ησλ δεηγκάησλ θαηεγνξίαο β πνπ θαηαζέηνπλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο
θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο.
10. Δθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε, ζηνλ αλάδνρν παξαδίδεηαη, χζηεξα απφ
αίηεκά ηνπ, ην δείγκα ηνπ θνξέα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (θαηεγνξία α) ή κέξνο απηνχ
αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ πιηθνχ, γηα λα ηνπ ρξεζηκεχζεη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ πιηθνχ. Ο
αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ην επηζηξέςεη ην αξγφηεξν κε ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ.
11. Ζ επηζηξνθή ησλ δεηγκάησλ γίλεηαη σο εμήο:
α. Όηαλ ηα δείγκαηα θαηεγνξίαο α΄ παξαιακβάλνληαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο γηα
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ην ζηάδην ησλ ειέγρσλ, απηά επηζηξέθνληαη ζηνπο θνξείο πνπ
ηα δηέζεζαλ, κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ πξνέδξνπ ηεο επηηξνπήο κέζα ζε ηξηάληα (30)
εκέξεο κεηά ην πέξαο ηεο παξαιαβήο ησλ πιηθψλ, εθφζνλ, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο, δελ
θαηαζηξέθνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ ειέγρσλ.
β. ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζηνπο νπνίνπο δελ θαηαθπξψζεθε ή δελ αλαηέζεθε ε
πξνκήζεηα, αλ δελ θαηαζηξάθεθαλ, κεξηθψο ή νιηθψο, θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ ειέγρσλ,
κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αλαθνίλσζεο ηεο ζρεηηθήο

θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνχησλ θαη κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκά
ηνπο.
γ. ηνπο αλαδφρνπο ζηνπο νπνίνπο έγηλε ε θαηαθχξσζε ή αλάζεζε, αλ δελ
θαηαζηξάθεθαλ, κεξηθψο ή νιηθψο, θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ ειέγρσλ, κέζα ζε ηξηάληα (30)
εκέξεο απφ ηελ επηζηξνθή ηνπο απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο θαη εθφζνλ έρεη
ζπληειεζζεί ε νξηζηηθή παξαιαβή, κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνχησλ θαη κεηά απφ ζρεηηθφ
αίηεκά ηνπο.
δ. Σα δείγκαηα πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα θαη` έθεζε εμέηαζε επηζηξέθνληαη κέζα
ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ ζπκβαηηθψλ πιηθψλ, κε κέξηκλα
θαη επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή θαη κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκά ηνπ.
ε. Σα δείγκαηα πνπ δελ παξαιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ εθπνηνχληαη απφ
ηελ ππεξεζία παξαιαβήο θαη θχιαμεο ηνπο, εθφζνλ έρνπλ εκπνξηθή αμία, ππέξ ηνπ
Μεηνρηθνχ Σακείνπ ηνπ θιάδνπ ησλ ΔΓ, γηα ηνλ νπνίν δηελεξγείηαη ε πξνκήζεηα, άιισο
θαηαζηξέθνληαη απφ νξηδφκελε πξνο ηνχην επηηξνπή.
12. Ζ αμία ησλ δεηγκάησλ θαη αληηδεηγκάησλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο επηηξνπέο
παξαιαβήο βαξχλεη ηνπο πξνκεζεπηέο θαη δελ θαηαβάιιεηαη.
13. Δθφζνλ απφ ηε ζχκβαζε πξνβιέπνληαη θαη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη, απηνί
δηελεξγνχληαη απφ δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη εάλ δελ
ππάξρνπλ, ηνπ Γ.Υ.Κ. ή νπνηνπδήπνηε άιινπ εξγαζηήξηνπ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, αλάινγα
κε ηε θχζε ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ θαη ηε κνξθή ηνπ ειέγρνπ. Αλ δελ κπνξνχλ λα
εθαξκνζηνχλ ηα αλσηέξσ, νη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ δηαπηζηεπκέλα
εξγαζηήξηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Ζ αλσηέξσ δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη θαηά ηε
δηαδηθαζία ησλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ ηεο θαη’ έθεζε εμέηαζεο.
14. Αλ ν πξνκεζεπηήο δηαθσλεί κε ην απνηέιεζκα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ,
κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο ηελ θαη` έθεζε εμέηαζε ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ. Ζ θαη`
έθεζε εμέηαζε γίλεηαη χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο απφ ην Γ.Υ.Κ. ή εάλ ιφγσ ηεο
θχζεο ηνπ πιηθνχ ή ηεο κνξθήο ηνπ ειέγρνπ ην Γ.Υ.Κ. δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηνλ
έιεγρν, ε θαη` έθεζε εμέηαζε γίλεηαη απφ ηα εξγαζηήξηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή αλ δελ
ππάξρνπλ, απφ νπνηνδήπνηε άιιν εξγαζηήξην ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, εθηφο απφ ην
εξγαζηήξην πνπ δηελήξγεζε ηελ αξρηθή εμέηαζε. Δάλ δελ ππάξρεη άιιν θαηάιιειν
εξγαζηήξην ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα απφ απηφ πνπ δηελήξγεζε ηνλ αξρηθφ έιεγρν, ε
θαη` έθεζε εμέηαζε γίλεηαη ζε απηφ, αιιά κε εμεηαζηή ηνπ Γ.Υ.Κ. ή άιινπ θνξέα. Ο
πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ην πξνβιεπφκελν γηα ηελ πεξίπησζε παξάβνιν.
Σν αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ θαη` έθεζε εμέηαζε πξέπεη λα ππνβάιιεηαη κέζα ζε
αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο. Καη` έθεζε εμέηαζε κπνξεί λα γίλεη θαη
απηεπαγγέιησο κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκφδηνπ νξγάλνπ, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε ιήςε ηνπ πξσηνθφιινπ ηεο
επηηξνπήο παξαιαβήο. Καηά ηελ θαη` έθεζε εμέηαζε παξίζηαηαη εθπξφζσπνο ηνπ
ππεξεζηαθνχ θνξέα, θαη θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, θαη ν πξνκεζεπηήο.
Δάλ θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο θαη` έθεζε εμέηαζεο ππάξμεη δηαθσλία απφ ηνλ εθπξφζσπν
ηνπ ππεξεζηαθνχ θνξέα ή ηνλ πξνκεζεπηή ζε ηερληθφ ζέκα (φπσο εθαξκνδφκελε κέζνδνο
εμέηαζεο, ρξήζε νξγάλσλ), απηή δηαηππψλεηαη κε ζαθήλεηα ζε ζρεηηθφ πξσηφθνιιν, θαη ε
ππφζεζε παξαπέκπεηαη ζην Αλψηαην Υεκηθφ πκβνχιην γηα γλσκάηεπζε. Σν απνηέιεζκα
ηεο θαη` έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν κέξε.

15. Σν θφζηνο γηα φιεο ηηο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο πνπ δηελεξγνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε
ηεο ζχκβαζεο βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.
Άξζξν 115
Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο
1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί φηαλ θξίλεη ζθφπηκν αλάινγα κε ηε θχζε, ηελ πνζφηεηα,
ηελ νηθνλνκηθή αμία ή ηε ζπνπδαηφηεηα, ηελ θξηζηκφηεηα θαη ηε ρξήζε ησλ πξνκεζεηψλ ή
ππεξεζηψλ λα πξνβιέπεη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη εγγπεκέλε ιεηηνπξγία
ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Ο ρξφλνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο εγγπεκέλεο
ιεηηνπξγίαο πεξηγξάθεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
2. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή
ιεηηνπξγία ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Δπίζεο, νθείιεη θαηά ην ρξφλν ηεο εγγπεκέλεο
ιεηηνπξγίαο λα πξνβαίλεη ζηελ πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε θαη λα απνθαζηζηά νπνηαδήπνηε
βιάβε κε ηξφπν θαη ζε ρξφλν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηα ινηπά
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
3. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ
δηελεξγείηαη κε ηε θξνληίδα ηεο εθάζηνηε αξκφδηαο ππεξεζίαο θάζε θιάδνπ ησλ ΔΓ ε
νπνία πξνβαίλεη ζηνλ απαηηνχκελν έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ ζηα
πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε γηα ηελ εγγπεκέλε ιεηηνπξγία θαζ’ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο.
ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, ε
παξαπάλσ ππεξεζία εηζεγείηαη ζηελ νξηδφκελε θαηά ην άξζξν 102 αξκφδηα ππεξεζία
παξαθνινχζεζεο ηεο ζχκβαζεο ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ. Ζ απφθαζε γηα ηελ
έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ ιακβάλεηαη απφ ην απνθαηλφκελν φξγαλν.
4. Μέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηε ιήμε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ ηεο εγγπεκέλεο
ιεηηνπξγίαο ε εθάζηνηε αξκφδηα ππεξεζία θάζε θιάδνπ ησλ ΔΓ ζπληάζζεη απνινγηζηηθή
έθζεζε ζρεηηθή κε ηελ εγγπεκέλε ιεηηνπξγία, ζηελ νπνία απνθαίλεηαη γηα ηελ
ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε κε
ζπκκφξθσζεο, νιηθήο ή κεξηθήο, ηνπ αλαδφρνπ, ε παξαπάλσ ππεξεζία κπνξεί λα
πξνηείλεη ζηελ νξηδφκελε θαηά ην άξζξν 102 αξκφδηα ππεξεζία παξαθνινχζεζεο ηεο
ζχκβαζεο ηελ νιηθή ή κεξηθή θαηάπησζε ηεο εγγπήζεσο θαιήο ιεηηνπξγίαο πνπ
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 108. Ζ απφθαζε γηα 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
1. Ο αλάδνρνο ακέζσο κεηά ηελ θφξησζε ησλ πιηθψλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, εγγξάθσο, ηα ζηνηρεία θφξησζεο ζηα νπνία λα πεξηιακβάλνληαη
ηνπιάρηζηνλ:
α. Ο αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αλ
ππάξρεη.
β. Αλ ε κεηαθνξά γίλεηαη κε πινίν, ην φλνκα ηνπ πινίνπ, ε εζληθφηεηα ηνπ θαη ε ζεκαία
ηνπ (φλνκα πινίνπ θαη αξηζκφο IMO).

γ. Ο αξηζκφο ησλ θηβσηίσλ, ηα επ’ απηψλ ζεκεία θαη αξηζκνί, θαζψο θαη ε θνξησζείζα
πνζφηεηα θαη ην βάξνο (κηθηφ - θαζαξφ) αλά θηβψηην.
δ. Ζ πηζαλή εκεξνκελία άθημεο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ.
2. Αλ ν αλάδνρνο παξαιείςεη ή θαζπζηεξήζεη λα απνζηείιεη ην αλσηέξσ έγγξαθν,
βαξχλεηαη κε έμνδα ππεξεκεξηψλ θαη παξακνλήο ζε ηεισλεηαθνχο ρψξνπο ή ρψξνπο
δηακεηαθφκηζεο INTRANSIT ησλ ζπκβαηηθψλ πιηθψλ, απφ ηελ επνκέλε ηεο άθημεο ηνπ
κεηαθνξηθνχ κέζνπ κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπο.
3. ε πεξηπηψζεηο πξνκήζεηαο θξίζηκσλ πιηθψλ είλαη δπλαηφλ λα επηηξαπεί ε αεξνπνξηθή
κεηαθνξά ηνπο, κε ηελ αλάινγε ηήξεζε ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζην παξφλ άξζξν.
Άξζξν 117
Ναχισζε – Αζθάιηζε
Αλ ε πξνκήζεηα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ φξν παξάδνζεο FOB – FOT ησλ Γηεζλψλ
Δκπνξηθψλ Όξσλ INCOTERMS ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ, ε επηινγή ηνπ
κεηαθνξηθνχ κέζνπ γίλεηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Ο νηθνλνκηθφο
θνξέαο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ππνρξενχηαη λα δεηήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή έγγξαθεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά ηνπ πιηθνχ. ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο ε
επηινγή ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ γίλεηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο εμήο
πεξηνξηζκνχο:
α. Γελ επηηξέπεηαη ε κεηαθφξησζε ζε ελδηάκεζνπο ζηαζκνχο ή ιηκάληα ρσξίο
ζπγθαηάζεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
β. Δθφζνλ ην κεηαθνξηθφ κέζν είλαη πινίν, ηνχην ππφθεηηαη ζηνπο φξνπο θαη ζπκθσλίεο
ησλ θσδηθνπνηεκέλσλ Ρεηξψλ Μεηαθνξάο CLASSIFICATION CLAUSES.
Άξζξν 118
Δθηεισληζκφο εηδψλ πξνέιεπζεο εμσηεξηθνχ
1. Ο εθηεισληζκφο δηελεξγείηαη κε ηε θξνληίδα ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο θάζε θιάδνπ ησλ
ΔΓ, κεηά απφ έγθαηξε πξνζθφκηζε απφ ηνλ αλάδνρν ή ηνλ εθπξφζσπν ηνπ ή κε
απνζηνιή, κέζσ ηεο αξκφδηαο Σξάπεδαο ή ησλ ππεξεζηψλ ησλ ΔΓ πνπ βξίζθνληαη ζην
εμσηεξηθφ, ησλ ζρεηηθψλ γηα θάζε πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθψλ.
2. Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά απνζηέιινληαη ζην αξκφδην Σεισλείν κε ηε θξνληίδα ηεο
ππεξεζίαο ησλ ΔΓ πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ παξαιαβή, θαη ε νπνία δεηά ζπγρξφλσο ηε
ρνξήγεζε αλαζηνιήο δαζκψλ, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ πκβνπιίνπ Δ.Δ. αξηζ.
150/2003 (Δθεκ. E.K./L 25/30.1.2003) θαη ηνλ εθηεισληζκφ ησλ εηδψλ. Μεηά ηνλ
εθηεισληζκφ ηα είδε απνζηέιινληαη ζηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβψλ ησλ ΔΓ γηα
έιεγρν θαη ζχληαμε ησλ πξσηνθφιισλ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο.
3. ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο ιήςεο ησλ παξαπάλσ θνξησηηθψλ εγγξάθσλ, ν
εθηεισληζκφο πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε απηά πνπ ηζρχνπλ ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία γηα
θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε.
4. Οη πνζφηεηεο πξψησλ πιψλ θαη εκηθαηεξγαζκέλσλ πξντφλησλ πνπ πξφθεηηαη λα
εηζαρζνχλ κε αλαζηνιή δαζκψλ θαη θφξσλ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα
θαηαζθεπή ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ ζηελ Διιάδα, θαζνξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα
ππεξεζία ηεο ΓΓΑΔΔ κε ηε ζεψξεζε θαηαζηάζεσλ πξψησλ πιψλ, βάζεη ησλ νπνίσλ ε
κελ Γηεχζπλζε Σεισλείσλ Αηηηθήο εθδίδεη ηηο άδεηεο ππαγσγήο ζηα αλαζηαιηηθά
θαζεζηψηα (Μεηαπνίεζεο ππφ Σεισλεηαθφ Έιεγρν ή Δλεξγεηηθή Σειεηνπνίεζε), ηα δε

Σεισλεία Δηζαγσγήο ππάγνπλ ηηο εηζαγφκελεο πξψηεο χιεο ζηα ελ ιφγσ θαζεζηψηα κε
βάζε ηηο παξαπάλσ άδεηεο.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ΄
Παξαδφζεηο – Παξαιαβέο
Άξζξν 119
Υξφλνο παξαιαβήο πιηθψλ
1. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο
πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ θαζνξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν.
2. Αλ ε ζχκβαζε πξνβιέπεη κφλν καθξνζθνπηθή εμέηαζε ή θαη άιινπο ειέγρνπο πνπ
δηελεξγνχληαη απφ ηελ ίδηα ηελ επηηξνπή ή θαη ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη απφ άιια
φξγαλα (φπσο εξγαζηήξηα, δνθηκαζηήξηα) πνπ αλήθνπλ ζην θνξέα, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο
παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία πξαγκαηηθήο πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ. Αλ ε
ζχκβαζε πξνβιέπεη, εθηφο απφ καθξνζθνπηθή εμέηαζε θαη άιινπο ειέγρνπο πνπ
δηελεξγνχληαη απφ άιια φξγαλα πνπ δελ αλήθνπλ ζην θνξέα, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο
παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία πξαγκαηηθήο πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ, ρσξίο λα
ππνινγίδεηαη ζε απηφλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ απνζηνιή ησλ δεηγκάησλ γηα έιεγρν,
κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ ζηελ Δπηηξνπή.
Άξζξν 120
Παξαιαβή πιηθψλ
1. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο ειέγρνπ θαη παξαιαβψλ
ηνπ άξζξνπ 14 κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο.
2. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο
έιεγρνο πνπ θαζνξίδεηαη ζηε ζχκβαζε κε βάζε ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε ηεο
πξνκήζεηαο, κε ηελ παξνπζία ηνπ αξκφδηνπ δηαρεηξηζηή πιηθνχ, φπνπ απαηηείηαη, θαη ηνπ
αλαδφρνπ, εθφζνλ ην επηζπκεί. Ζ πνζνηηθή παξαιαβή γίλεηαη κε θαηακέηξεζε ελψ ε
ζχκβαζε κπνξεί λα πξνβιέπεη φηη ν πνηνηηθφο έιεγρνο γίλεηαη κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο
απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο:
α. Με καθξνζθνπηθή εμέηαζε.
β. Με ρεκηθή ή κεραληθή εμέηαζε (εξγαζηεξηαθή εμέηαζε).
γ. Με πξαθηηθή δνθηκαζία.
δ. Με φινπο ή κε φζνπο απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο ρξεηάδεηαη, αλάινγα κε ην πξνο
πξνκήζεηα πιηθφ ή θαη κε νπνηνλδήπνηε άιιν ελδεηθλπφκελν ηξφπν, εθφζνλ ν ηξφπνο
απηφο πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε.
Όηαλ απαηηείηαη δεηγκαηνιεςία εθηειείηαη κε ηελ παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ ή ηνπ λφκηκνπ
εθπξνζψπνπ ηνπ, ελψ ε αμία ησλ δεηγκάησλ θαη αληηδεηγκάησλ, ηα νπνία θαηαζηξέθνληαη
θαηά ηηο δνθηκέο, θαζψο θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ εξγαζηεξηαθψλ - εξγνζηαζηαθψλ
ειέγρσλ, βαξχλεη ηνλ αλάδνρν, εθηφο αλ έρεη ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε. Ο
αξηζκφο, ε πνζφηεηα θαη ν ηξφπνο ιήςεο ησλ δεηγκάησλ θαζνξίδνληαη ζηνπο φξνπο ηεο
ζχκβαζεο. Ο αλάδνρνο ελεκεξψλεηαη κε έγγξαθε εηδνπνίεζε γηα ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν
ηεο δεηγκαηνιεςίαο, ελψ ε απνπζία ηνπ δελ εκπνδίδεη ηελ πξφνδν ηεο δηαδηθαζίαο.
3. Δθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ε θαηαζθεπή ησλ ππφ πξνκήζεηα
εηδψλ παξαθνινπζείηαη ζε φια ηα ζηάδηά ηεο απφ φξγαλα ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο
ειέγρνπ θαη παξαιαβήο θαη, φπνπ απαηηείηαη ΚΓΠ, απφ αξκφδηα φξγαλα θαηά ην άξζξν
112. ηηο πεξηπηψζεηο πξνκήζεηαο γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη ε δηελέξγεηα ΚΓΠ ηα

πξνζππνγεγξακκέλα απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν Κξαηηθφ εθπξφζσπν Πηζηνπνηεηηθά
πκκφξθσζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα πξναπαηηνχκελα έγγξαθα γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο
παξαιαβήο. Δπηπιένλ, ε επηηξνπή πξηλ ηε ζχληαμε ησλ πξσηνθφιισλ νξηζηηθήο
παξαιαβήο, ειέγρεη, εθηφο απφ ηα πηζηνπνηεηηθά πνηνηηθνχ ειέγρνπ, δειηία πνηνηηθνχ
ειέγρνπ εξγνζηαζίσλ, δειηία ρεκηθψλ εμεηάζεσλ θ.ιπ. θαη ηε βεβαίσζε ΑΤΚΤ πεξί
παξνρήο απφ ηνλ αλάδνρν ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ θσδηθνπνίεζεο, φηαλ
πξνβιέπεηαη θσδηθνπνίεζε ηνπ πιηθνχ.
4. Αλ ε ζχκβαζε πξνβιέπεη κφλν καθξνζθνπηθή εμέηαζε, ζπληάζζεηαη απφ ηελ επηηξνπή
παξαιαβήο πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ή απφξξηςεο κεηά ηε δηελέξγεηα ηνπ
καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ. Όηαλ ε ζχκβαζε πξνβιέπεη, εθηφο απφ ηε καθξνζθνπηθή
εμέηαζε θαη άιινπο ειέγρνπο, ηδίσο ρεκηθή εμέηαζε, κεραληθή εμέηαζε, πξαθηηθή
δνθηκαζία, ζπληάζζεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, εθηφο απφ ην πξσηφθνιιν
καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ θαη δεηγκαηνιεςίαο θαη πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ή
απφξξηςεο κεηά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ απηψλ. Δάλ, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ είδνπο,
φινη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη γίλνληαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο θαη
δελ κεζνιαβνχλ εξγαζηεξηαθνί θαη ινηπνί έιεγρνη γηα ηε ζχληαμε ηνπ πξσηνθφιινπ
νξηζηηθήο παξαιαβήο ή απφξξηςεο, ηνχην ζπληάζζεηαη απφ ηελ επηηξνπή ρσξίο λα
πξνεγεζεί ζχληαμε πξσηνθφιινπ καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ θαη δεηγκαηνιεςίαο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο κπνξεί:
α. λα παξαιάβεη ην πιηθφ,
β. λα παξαιάβεη ην πιηθφ κε παξαηεξήζεηο ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο,
γ. λα απνξξίςεη ην πιηθφ.
Σν θφζηνο δηελέξγεηαο ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ επηβαξχλεη ηνλ αλάδνρν.
5. Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο παξαιάβεη ην πιηθφ κε παξαηεξήζεηο, αλαθέξεη ζην ζρεηηθφ
πξσηφθνιιν ηηο απνθιίζεηο πνπ παξνπζηάδεη απηφ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη
δηαηππψλεη αηηηνινγεκέλα ηε γλψκε ηεο γηα ην δήηεκα αλ ην πιηθφ είλαη θαηάιιειν ή φρη γηα
ηε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη. Δθφζνλ θξηζεί απφ ηνλ αξκφδην θαηά πεξίπησζε θνξέα ηνπ
θιάδνπ ησλ ΔΓ, φηη νη παξεθθιίζεηο ηνπ πιηθνχ δελ επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ θαη
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ,
κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ηνπ πιηθνχ, κε ή ρσξίο έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο.
ε αληίζεηε πεξίπησζε, εθφζνλ θξηζεί απφ ηνλ αξκφδην θαηά πεξίπησζε θνξέα ηνπ
θιάδνπ ησλ ΔΓ, φηη νη παξεθθιίζεηο ηνπ πιηθνχ επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ θαη δελ
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, ην
πιηθφ κπνξεί λα απνξξηθζεί.
Δάλ ην πιηθφ απνξξίπηεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ιφγσ παξεθθιίζεσλ πνπ
δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηνλ καθξνζθνπηθφ έιεγρν, ε επηηξνπή δελ πξνβαίλεη ζηε ιήςε θαη
απνζηνιή δεηγκάησλ θαη αληηδεηγκάησλ γηα άιινπο πεξαηηέξσ ειέγρνπο.
6. ηε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ άξζξνπ 14 κπνξνχλ λα παξαπέκπνληαη
γηα επαλεμέηαζε πεξηπηψζεηο πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε
έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο κε βάζε ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελέξγεζε ε πξσηνβάζκηα
επηηξνπή παξαιαβήο. Ζ παξαπνκπή θαηά ηα αλσηέξσ γίλεηαη χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα
ηνπ αλαδφρνπ ή απηεπάγγειηα απφ ηελ ππεξεζία. Ζ δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο
πξνβαίλεη εθ λένπ, ζε φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηε ζχκβαζε ειέγρνπο θαη
ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή απφξξηςεο θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία
πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο παξ. 4 θαη 5.

Σν αίηεκα γηα επαλεμέηαζε πιηθνχ ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, ππνβάιιεηαη
απφ ηνλ αλάδνρν, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Σα έμνδα ηεο δεπηεξνβάζκηαο
επηηξνπήο παξαιαβήο, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν, εθφζνλ ηα είδε απνξξηθζνχλ νξηζηηθά ή
παξαιεθζνχλ κε έθπησζε, αλεμάξηεηα εάλ ε αλάζεζε γηα επαλεμέηαζε γίλεηαη κεηά απφ
αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ ή απηεπάγγειηα. Σα έμνδα απηά θαηαινγίδνληαη κε απφθαζε ηνπ
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ θαη εθπίπηνπλ απφ ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ ή
εηζπξάηηνληαη απφ ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή κε βεβαίσζε κέζσ ηνπ
δεκνζίνπ ηακείνπ.
7. Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο παξαιαβήο, πξσηνβάζκηεο ή
δεπηεξνβάζκηεο, θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο αλαδφρνπο. Αληίγξαθν ηνπ
πξσηνθφιινπ παξαδίδεηαη ζηε δηαρείξηζε πιηθνχ πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ παξαιαβή θαη
ζηνπο ινηπνχο αξκφδηνπο θνξείο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, φπνπ απαηηείηαη. Σα
πξσηφθνιια ππνγξάθνληαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή, ηνλ αλάδνρν θαη ηνλ αξκφδην
δηαρεηξηζηή πιηθνχ, φπνπ απαηηείηαη. Ζ άξλεζε ηνπ αλαδφρνπ ή ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ λα
ππνγξάςεη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν αλαγξάθεηαη ζε απηφ.
8. Με απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα παξαπέκπεηαη γηα επαλεμέηαζε
πιηθφ ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη πξνο ηνχην, αθφκε θαη
ζηελ πεξίπησζε πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά απφ ηελ πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο.
ηελ πεξίπησζε απηή ηζρχνπλ γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη γηα ηνλ αλάδνρν ηα
αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 6.
9. Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ην απνηέιεζκα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ
δηελεξγήζεθαλ θαηά ηελ παξαιαβή απφ ηελ πξσηνβάζκηα ή ηε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή
παξαιαβήο, κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο εμέηαζε θαη’ έθεζε ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ
ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 114. Ο αλάδνρνο κπνξεί λα δεηήζεη θαη’ έθεζε
εμέηαζε είηε ε παξαιαβή δηελεξγείηαη απφ πξσηνβάζκηα είηε απφ δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή
παξαιαβήο.
Μεηά ην απνηέιεζκα ηεο θαη’ έθεζε εμέηαζεο ν αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεηήζεη
παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο.
10. Ο αλάδνρνο, εθφζνλ ε δηαθνξά παξαπέκθζεθε ζηε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή, δελ
δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ην Γεκφζην απνδεκίσζε γηα δεκία πνπ ππέζηε θαηά ην ρξνληθφ
δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε κέρξη ηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο απφθαζεο.
11. Σα ππφ πξνκήζεηα πιηθά κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζε επηρεηξεζηαθή εθκεηάιιεπζε κφλν
κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο απφ ηνλ θνξέα.
Άξζξν 121
Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ
1. Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη
απφ ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο παξαιαβψλ ηνπ άξζξνπ 17.
2. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο.
3. Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα δελ
αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν
πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο
φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ

θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ
νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο.
4. ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί απφ ηνλ αξκφδην θαηά πεξίπησζε θνξέα ηνπ θιάδνπ
ησλ ΔΓ φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ θαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα
εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ, κε
έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο
δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε νπνία
θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα
πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ ηεο
ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα
αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε.
5. ε αληίζεηε πεξίπησζε, εθφζνλ θξηζεί απφ ηνλ αξκφδην θαηά πεξίπησζε θνξέα ηνπ
θιάδνπ ησλ ΔΓ, 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 ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, νη παξερφκελεο
ππεξεζίεο ή/θαη παξαδνηέα κπνξεί λα απνξξηθζνχλ.
6. Οη 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
1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο
ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη
αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε
ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε
ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί
λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε αλάδνρνο ζεσξείηαη
σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. Αλ ν
αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ
ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε ηελ
επηθχιαμε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 125.
2. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη κεηά ηελ πξνζθφκηζε ίζεο
πνζφηεηαο κε ηελ απνξξηθζείζα θαη αθνχ απηή παξαιεθζεί νξηζηηθά. ηελ πεξίπησζε
απηή ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηελ πνζφηεηα πνπ απνξξίθζεθε θαη
αληηθαηαζηάζεθε κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο
παξαιαβήο ηεο λέαο πνζφηεηαο. Ζ πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί χζηεξα απφ
αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ, πνπ ππνβάιιεηαη απαξαίηεηα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ
απφ ηελ εθπλνή ηεο, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ κε ηελ νπνία θαη
επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζε πνζνζηφ δπφκηζη ηνηο εθαηφ (2,5%) επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο, ππέξ ηνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ ηνπ νηθείνπ θιάδνπ ησλ ΔΓ. Αλ
παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή θαη ε παξάηαζε πνπ ρνξεγήζεθε θαη ν αλάδνρνο δελ
παξέιαβε ηελ απνξξηθζείζα πνζφηεηα, ν αξκφδηνο θνξέαο ηνπ θιάδνπ ησλ ΔΓ κπνξεί λα
πξνβεί ζηελ θαηαζηξνθή ή εθπνίεζε ηεο πνζφηεηαο απηήο, θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
3. Με απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε επηζηξνθή ζηνλ
αλάδνρν ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο, κε ηελ

πξνυπφζεζε ν αλάδνρνο λα θαηαζέζεη ρξεκαηηθή εγγχεζε πνπ λα θαιχπηεη ηελ
θαηαβιεζείζα αμία ηεο πνζφηεηαο πνπ απνξξίθζεθε.
Άξζξν 123
Απφξξηςε– Αληηθαηάζηαζε ππεξεζηψλ
1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ
ή/θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηνπ
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ή/θαη
παξαδνηέσλ απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα
ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά
ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ηεο
ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε πάξνρνο ησλ ππεξεζηψλ ζεσξείηαη σο
εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 124, ιφγσ
εθπξφζεζκεο παξάδνζεο.
2. Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα πνπ
απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο
κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 125.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ΄
Κπξψζεηο
Άξζξν 124
Κπξψζεηο γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε πιηθψλ ή παξνρή ππεξεζηψλ
1. Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ
ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 106, εθηφο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζπλέπεηεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν πνπ
ππνινγίδεηαη σο εμήο:
α. Γηα θαζπζηέξεζε απφ κία (1) έσο είθνζη (20) εκέξεο, κεδέλ θφκκα κεδέλ ηξία ηνηο
εθαηφ (0,03%) γηα θάζε εκέξα, δειαδή ζπλνιηθφ πξφζηηκφ απφ κεδέλ θφκκα κεδέλ ηξία
ηνηο εθαηφ (0,03%) κέρξη κεδέλ θφκκα κεδέλ έμη ηνηο εθαηφ (0,06%).
β. Γηα θαζπζηέξεζε απφ είθνζη κία (21) έσο ζαξάληα (40) εκέξεο, πξφζηηκν κεδέλ
θφκκα κεδέλ ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (0,04%) γηα θάζε εκέξα, δειαδή ζπλνιηθφ πξφζηηκφ απφ
κεδέλ θφκκα εμήληα ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (0,64%) κέρξη έλα θφκκα ηέζζεξα ηνηο εθαηφ
(1,4%).
γ. Γηα θαζπζηέξεζε απφ ζαξάληα κία (41) έσο εμήληα (60) εκέξεο, κεδέλ θφκκα κεδέλ
πέληε ηνηο εθαηφ (0,05%) γηα θάζε εκέξα, δειαδή ζπλνιηθφ πξφζηηκφ απφ κεδέλ θφκκα
ζαξάληα πέληε ηνηο εθαηφ (1,45%) κέρξη δχν θφκκα ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (2,4%).
δ. Μεηά ηελ παξέιεπζε εμήληα (60) εκεξψλ, ην πξφζηηκν πνπ επηβάιιεηαη αλέξρεηαη ζε
κεδέλ θφκκα κεδέλ έμη ηνηο εθαηφ (0,06%) γηα θάζε επηπιένλ εκέξα.
Δθπξφζεζκεο ζεσξνχληαη νη εκεξνινγηαθέο εκέξεο.
2. Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα
παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα
επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν
ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. ηα έγγξαθα ηεο

ζχκβαζεο δχλαηαη λα θαζνξίδεηαη αλψηαην φξην πξνζηίκνπ σο πνζνζηνχ επί ηεο
ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ κε εκπξφζεζκα παξαδνζέλησλ ζπκβαηηθψλ αληηθεηκέλσλ.
3. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, δελ
ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα
ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν
ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο.
4. Γηα ηηο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ, αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ
αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο
παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 106, είλαη δπλαηφλ λα επηβάιιεηαη εηο
βάξνο ηνπ ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
5. ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη σο εμήο:
α. γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην
πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε
πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη
πξφζηηκν δπφκηζη ηνηο εθαηφ (2,5%) επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ
πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα,
β. γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) επηβάιιεηαη πξφζηηκν
πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ
παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα,
6. Δθφζνλ ν αλάδνρνο έρεη ιάβεη πξνθαηαβνιή, εθηφο απφ ην πξνβιεπφκελν θαηά ηα
αλσηέξσ πξφζηηκν, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ θαη ηφθνο επί ηνπ πνζνχ ηεο
πξνθαηαβνιήο, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ,
κέρξη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ πιηθνχ ή ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά
αλψηαην φξην ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ηφθνπ ππεξεκεξίαο.
7. Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε
παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή
έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο
αληίζηνηρα ή ζχκθσλα κε ηηο πεξί εηζπξάμεσο δεκνζίσλ εζφδσλ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο,
εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. Σν πξφζηηκν θαη ν ηφθνο
ππεξεκεξίαο απνδίδνληαη ζην Μεηνρηθφ Σακείν ηνπ θιάδνπ επ’ σθειεία ηνπ νπνίνπ
ζπλάθζεθε ε ζχκβαζε.
8. ε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη
επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.
9. Ζ επηβνιή πξνζηίκνπ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ
αλάδνρν έθπησην.
10. Καηά παξέθθιηζε ηεο παξ. 7 παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο κέξνπο ή ηνπ
ζπλφινπ ηνπ επηβαιιφκελνπ ρξεκαηηθνχ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο
ιφγσ ππεξεκεξίαο, γηα πνζφ ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο νξηδφκελεο ηηκέο ηεο
πεξίπη. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 103, κε ηζφπνζεο αμίαο πξνκήζεηα εηδψλ ή/θαη παξνρή
ππεξεζηψλ ζπλδεφκελσλ άκεζα κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία απνδεδεηγκέλα
είλαη αλαγθαία ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. Γηα ηελ
πεξίπησζε απηή, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ζρεηηθφο
ξεηφο φξνο πνπ κπνξεί λα εθαξκνζζεί θαηά ηελ θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζηε
δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, κε αλάινγε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ απηήο θαηά ηελ
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 103.

11. Ζ πξνεγνχκελε παξ. 10 δχλαηαη λα έρεη εθαξκνγή θαη ζηηο ήδε ζπλαθζείζεο θαη
εθηεινχκελεο ζπκβάζεηο ζηηο νπνίεο δελ πθίζηαηαη ζρεηηθφο φξνο, θαζψο θαη ζηηο
ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ.3978/2011 θαη γηα ηηο νπνίεο
εθθξεκεί επηβνιή ή είζπξαμε επηβιεζέληνο ρξεκαηηθνχ πξνζηίκνπ θαη ηφθσλ επί ηεο
πξνθαηαβνιήο ιφγσ ππεξεκεξίαο.
Άξζξν 125
Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ – Κπξψζεηο
1. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε
ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο αξκφδηαο
ΚΓΔΠ/ΠΓΔΠ:
α. ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 89,
β. ζε πεξίπησζε ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ, εθφζνλ δε θφξησζε, παξέδσζε ή
αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ
ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζην ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε,
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 ηε ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο θαη
ββ.
αλ ππεξέβε ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ.
2. ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ζχκβαζε ππεξεζηψλ
θαηά ηελ πεξίπη. γ ηεο παξ. 1, ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή
φριεζε, ε νπνία κλεκνλεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη πεξηιακβάλεη
ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν αλάδνρνο
ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ. Ζ ηαζζφκελε πξνζεζκία πξέπεη λα είλαη
εχινγε θαη αλάινγε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο φρη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε
(15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία, πνπ ηέζεθε κε ηελ εηδηθή φριεζε, παξήιζε ρσξίο ν
αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30)
εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο. ηελ απφθαζε αηηηνινγείηαη ε έθπησζε κε αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο
πνπ νδήγεζαλ ζε απηήλ.
3. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ
ζχκβαζε φηαλ:
α. Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή
αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο.
γ. Δπηηαθηηθνί ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο επηβάιινπλ ηε ζπλέρηζε ηεο ζχκβαζεο,
εθφζνλ πθίζηαηαη ζνβαξφο θίλδπλνο γηα ηελ ίδηα ηελ χπαξμε ελφο επξχηεξνπ
πξνγξάκκαηνο άκπλαο ή αζθάιεηαο ην νπνίν είλαη ζεκειηψδεο γηα ηα ζπκθέξνληα
αζθαιείαο ηνπ θξάηνπο.
4. ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή
ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ,
ην νπνίν
ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά,
νη παξαθάησ θπξψζεηο:

α. Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο
ζχκβαζεο.
β. Πξνκήζεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνπο επφκελνπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο πνπ είραλ ιάβεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ είηε κε δηελέξγεηα λέαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο
ζχκβαζεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη κε θαηαινγηζκφ ζε βάξνο ηνπ ηεο
κεγαιχηεξεο δηαθνξάο ηηκήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε άκεζεο ή έκκεζεο
πξνθαινχκελεο δεκίαο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ εηζπξάηηεηαη, είηε απφ φζα ηνπ νθείιεη ην
Γεκφζην είηε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ είζπξαμε δεκνζίσλ εζφδσλ. Ο
θαηαινγηζκφο απηφο γίλεηαη αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη λέα
πξνκήζεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ν ππνινγηζκφο ηνπ
θαηαινγηδφκελνπ πνζνχ γίλεηαη κε βάζε θάζε ζηνηρείν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκφδηνπ
θνξέα θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.
γ. Ζ είζπξαμε εληφθσο ηεο ελδερφκελεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην
απφ ηε ζχκβαζε νηθνλνκηθφ θνξέα, είηε απφ πνζφ πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη είηε κε
θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην είηε κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ο
ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ
νηθνλνκηθφ θνξέα κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο θήξπμήο ηνπ σο
εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ δηθαηνπξαθηηθφ επηηφθην, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη
ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο.
δ. Απνθιεηζκφο έσο ηξία (3) έηε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ
πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
5. Ζ κε παξάζηαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ αξκφδηνπ
γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ δελ απνηειεί ιφγν αλαζηνιήο ηεο εμέηαζεο ηνπ ζέκαηνο θαη ηεο επ'
απηνχ γλσκνδφηεζεο.
6. Δάλ ε πξνκήζεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα γίλεηαη κε ηξνπνπνίεζε φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο θαηαθχξσζεο, ηεο
αλάζεζεο ή ηεο ζχκβαζεο, απφ ηηο νπνίεο θεξχρζεθε έθπησηνο, θαηά πεξίπησζε, θαηά
ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δηαθέξνληνο ζε βάξνο ηνπ, ιακβάλεηαη ππφςε ε δηαθνξά πνπ
πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ε νπνία
ζπκςεθίδεηαη κε ην πξνο θαηαινγηζκφ πνζφ.
7. Οη 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, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 126.
Άξζξν 126
Δμαηξέζεηο επηβνιήο θπξψζεσλ - Αλσηέξα βία
1. Γελ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζηνλ αλάδνρν, αιιά κεηαηίζεληαη νη ζπκβαηηθέο πξνζεζκίεο
παξάδνζεο ή θφξησζεο ή αληηθαηάζηαζεο ησλ εηδψλ ή κέξνπο ηνπο ή ηεο παξνρήο
ππεξεζηψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ
δηαπηζησζεί ππαηηηφηεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή αλσηέξα βία.
2. Σα γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα βία πξέπεη λα δεισζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν κέζα
ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εθδήισζή ηνπο θαη λα
βεβαηψλνληαη απφ ζρεηηθά έγγξαθα αξκφδηαο αξρήο. Δθφζνλ ηα γεγνλφηα είλαη δηαξθή, ν
αλάδνρνο ζα πξέπεη λα αλαθέξεη κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία ηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε ηνπο.

3. Αλσηέξα βία ζπληζηά θάζε ηπραίν γεγνλφο πνπ δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί θαη λα
απνηξαπεί νχηε κε κέηξα άθξαο επηκέιεηαο θαη ζχλεζεο. Δλδεηθηηθά, γεγνλφηα πνπ
ζπληζηνχλ πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο είλαη ηα αθφινπζα: α) Γεληθή ή κεξηθή απεξγία, πνπ
ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηνπ εξγνζηαζίνπ ηνπ
πξνκεζεπηή, β) Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά ζην θαηάζηεκα ή ζην εξγνζηάζην ηνπ
πξνκεζεπηή, γ) Πιεκκχξα, δ) εηζκφο, ε) Πφιεκνο, ζη) Γηαθνπή παξνρήο ηνπ ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο ή βιάβε ησλ κεραλεκάησλ, πνπ πηζηνπνηείηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν, θαη ππφ
ηελ πξνυπφζεζε φηη απηή επηδξά ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ ίδην ή ηνλ
θαηαζθεπαζηή/πξνκεζεπηή δεπηεξεπφλησλ εμαξηεκάησλ ή πξψησλ πιψλ, δ) Δκπνξηθφο
απνθιεηζκφο κεηαθνξψλ (Γηεζλνχο Γηθηχνπ), ε) Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο εηζαγσγήο
(EMBARGO).
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε΄
Δπίιπζε δηαθνξψλ
Άξζξν 127
Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ
Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, λα
ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα
παξαθνινχζεζεο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ
απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο,
απνθαζίδεη ην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ εμέηαζή ηεο
απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Πξνζθπγψλ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη
πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή.
Άξζξν 128
Γηαηηεηηθή επίιπζε ζπκβαηηθψλ δηαθνξψλ
1. ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηδίσο γηα ηδηαίηεξα πεξίπινθεο ζπκβάζεηο ή ζπκβάζεηο
κείδνλνο νηθνλνκηθήο αμίαο πνπ ζπλάπηνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ θεθαιαίνπ Α΄ ηνπ
πέκπηνπ Μέξνπο κπνξεί λα πεξηιεθζεί 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.
2. Ζ ππαγσγή θάζε δηαθνξάο ζε δηαηηεζία θαζψο θαη ν νξηζκφο ηνπ δηαηηεηή ή ησλ
δηαηηεηψλ απφ πιεπξάο ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ (ΤΠΔΘΑ) πξνυπνζέηνπλ γλσκνδφηεζε
ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο θαη θνηλή απφθαζε ησλ αξκνδίσλ
Τπνπξγψλ Δζληθήο Άκπλαο θαη Οηθνλνκίαο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ
Δηζαγσγηθνχ Νφκνπ ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο (π.δ. 503/1985, Α΄182) θαη ηα
εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ πεξίπη. ε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2, ζηελ πεξίπη. α ηεο παξ. 3
θαη ζηελ παξ. 3Α ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3086/2002 (Α΄324) πεξί Οξγαληζκνχ ηνπ Ννκηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο.
3. Ζ ζπκθσλία δηαηηεζίαο ζπλνκνινγείηαη εγγξάθσο θαη πεξηιακβάλεη ηνπο εηδηθφηεξνπο
φξνπο γηα ηε δηαηηεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο, φπσο απηνί ζπκθσλνχληαη απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή θαη ηνλ αληηζπκβαιιφκελφ ηεο πξνκεζεπηή ή πάξνρν ππεξεζίαο, κε ηελ
επηθχιαμε ησλ αλαθεξνκέλσλ θαησηέξσ ζηηο παξ. 4 θαη 5.
4. Σν δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην ζπγθξνηείηαη θαηά πεξίπησζε θαη δηθάδεη ζε κνλνκειή ή
ηξηκειή ζχλζεζε, θαηφπηλ ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, ηα νπνία ιακβάλνπλ
ππφςε ηνπο ηε θχζε θαη ηελ αμία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δηαθνξάο. Έδξα ηνπ δηαηηεηηθνχ

δηθαζηεξίνπ θαη ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηνπ είλαη ε Αζήλα. Δθαξκνζηέν δίθαην είλαη ην ειιεληθφ
δίθαην θαη γιψζζα ηεο δηαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο ε ειιεληθή. Ζ δηαηηεηηθή απφθαζε θαη ην
θείκελν ηεο ζπκθσλίαο ζην νπνίν απηή βαζίδεηαη ζπληάζζνληαη πξσηφηππα ζηελ ειιεληθή
γιψζζα. Γηα επηκέξνπο ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα έμνδα δηαηηεζίαο, ηηο ακνηβέο ησλ
δηαηηεηψλ, ηε δηεμαγσγή θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο, ηζρχνπλ
αλαινγηθά ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 882 έσο 894 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 3.
5. Ζ δηαηηεηηθή απφθαζε θέξεη πιήξε, εηδηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία, είλαη
νξηζηηθή θαη ακεηάθιεηε θαη δελ ππφθεηηαη ζε θαλέλα ηαθηηθφ ή έθηαθην έλδηθν κέζν, πιελ
ηεο αγσγήο αθχξσζεο δηαηηεηηθήο απφθαζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 895 έσο 900 ηνπ
Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, απνηειεί δε ηίηιν εθηειεζηφ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα θεξπρζεί
απηφ απφ ηα ηαθηηθά δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα. Ζ δηαηηεηηθή απφθαζε δεζκεχεη ηα κέξε, ηα
νπνία ξεηψο αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ηελ εθπιεξψζνπλ εθνπζίσο θαη ακειιεηί.
Άξζξν 129
Γηθαζηηθή επίιπζε ζπκβαηηθψλ δηαθνξψλ
Αξκφδηα δηθαζηήξηα γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπκβάζεηο
πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ είλαη ηα ηαθηηθά δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ.
Eθαξκνζηέν δίθαην είλαη ην ειιεληθφ δίθαην.
ΜΔΡΟ ΟΓΓΟΟ
Δηδηθέο πεξηπηψζεηο
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄
Αμηνπνίεζε ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ
Άξζξν 130
Αμηνπνίεζε κε επηρεηξεζηαθά αλαγθαίνπ ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ
1. ηξαηησηηθφο εμνπιηζκφο ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη σο εχρξεζηνο θαη κε επηρεηξεζηαθά
αλαγθαίνο, κε απφθαζε ηνπ ΑΓΔ, ε νπνία εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Αλσηάηνπ
πκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ Κιάδνπ, κπνξεί λα δηαηίζεηαη πξνο πψιεζε, αληαιιαγή ή
ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζή ηνπ.
2. Γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ σο εχρξεζηνπ θαη κε επηρεηξεζηαθά
αλαγθαίνπ ιακβάλνληαη ππφςε θπξίσο:
α. Ζ ηζρχνπζα Γνκή Γπλάκεσλ.
β. Ζ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ ΜΠΑΔ θαη ηνπ ΚΠΔ θαη ε δηακνξθνχκελε
δεκνζηνλνκηθή ζπγθπξία.
γ. Οη επηρεηξεζηαθέο δπλαηφηεηεο θαη νη ζηφρνη πνπ εμππεξεηεί ν εμνπιηζκφο απηφο,
θαζψο θαη νη ηθαλφηεηεο ελαιιαθηηθψλ ήδε θαηερφκελσλ εμνπιηζκψλ λα πινπνηήζνπλ ηνπο
ίδηνπο ζηφρνπο.
δ. Ζ εθηίκεζε ηεο δπλαηφηεηαο ζπλέρηζεο δηαηήξεζεο θαη απξφζθνπηεο ηερληθφεθνδηαζηηθήο ππνζηήξημεο ησλ θαηερφκελσλ εμνπιηζκψλ.
ε. Σα επηρεηξεζηαθά πιενλεθηήκαηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ζηξαηησηηθνί εμνπιηζκνί λέαο
ηερλνινγίαο, ηα νπνία ππαγνξεχνπλ ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ππαξρφλησλ ζηξαηησηηθψλ
εμνπιηζκψλ.
3. Γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηάζεζεο ηνπ σο άλσ εμνπιηζκνχ, ηελ αθνινπζεηέα δηαδηθαζία γηα
ηελ αμηνπνίεζή ηνπ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 5 θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ειάρηζηνπ

απνδεθηνχ αληαιιάγκαηνο, εθδίδεηαη απφθαζε ηνπ ΤΔΘΑ, θαηφπηλ πξφηαζεο ηνπ
Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ Κιάδνπ θαη γλψκε ηεο αξκφδηαο Κνηλνβνπιεπηηθήο
Δπηηξνπήο. Ζ απφθαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εηζάγεηαη ππνρξεσηηθά ζην ΚΤΔΑ
γηα έγθξηζε, εθφζνλ αθνξά ζε αμηνπνίεζε ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ κέζσ δηαθξαηηθήο
ζπκθσλίαο ή ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηνληαη δπλάκεη εηδηθψλ δηαδηθαζηηθψλ θαλφλσλ
δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη δπλεηηθά ζε θάζε άιιε πεξίπησζε. Σα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ σο άλσ εμνπιηζκνχ εγγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
ΤΠΔΘΑ πιένλ ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ ησλ πηζηψζεψλ ηνπ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη
απνθιεηζηηθά γηα ηελ θάιπςε ησλ εμνπιηζηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ ζην νπνίν
αλήθεη ν αμηνπνηνχκελνο εμνπιηζκφο.
4. Αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ ππνβνιή ησλ εηζεγήζεσλ πξνο ηνλ ΤΔΘΑ γηα ηελ αμηνπνίεζε
ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ, ν νπνίνο έρεη ραξαθηεξηζζεί σο εχρξεζηνο κε επηρεηξεζηαθά
αλαγθαίνο, θαζνξίδεηαη ην Γεληθφ Δπηηειείν ηνπ Κιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ν
αμηνπνηνχκελνο εμνπιηζκφο. ην πιαίζην απηφ, γηα ηε δηακφξθσζε ηεο πξφηαζεο ηνπ
Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ Κιάδνπ σο πξνο ηελ αθνινπζεηέα δηαδηθαζία ζχλαςεο
ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξ. 5, ην αξκφδην Γεληθφ Δπηηειείν δεηά πξνεγνπκέλσο ηε
δηαηχπσζε γλψκεο απφ ηε ΓΓΑΔΔ θαη ηε ΓΓΠΔΑΓ.
5. Ζ ζχλαςε ησλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο παξ. 2 κπνξεί λα
γίλεηαη κε ηηο εμήο δηαδηθαζίεο:
α. κε δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο,
β. βάζεη εηδηθψλ δηαδηθαζηηθψλ θαλφλσλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ,
γ. κε αλνηθηφ πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ,
δ. κε θιεηζηφ πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ,
ε. κε δηαπξαγκάηεπζε κε πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο ή
ζη. κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο.
6. ην πιαίζην δηαθξαηηθψλ ζπκβάζεσλ ή ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηνληαη δπλάκεη εηδηθψλ
δηαδηθαζηηθψλ θαλφλσλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, ζηξαηησηηθφο εμνπιηζκφο, ν νπνίνο
ραξαθηεξίδεηαη σο εχρξεζηνο θαη κε επηρεηξεζηαθά αλαγθαίνο, κπνξεί λα δσξίδεηαη ή λα
παξαρσξείηαη θαηά ρξήζε γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο ακπληηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο,
θαηφπηλ ζρεηηθήο πξφηαζεο ηεο ΓΓΠΔΑΓ ηελ νπνία δηαηππψλεη θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηνπ
δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 4.
7. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο παξ. 5 εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο λφκνπ, πξνζαξκνζκέλεο ζηε θχζε θαη ην ζθνπφ ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ. ην
πιαίζην απηφ θαη κε εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ, κε ηελ έθδνζε ηεο
απφθαζεο ηεο παξ. 3 θαζνξίδνληαη παξάιιεια:
α. Σν αληάιιαγκα γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνπνίεζεο θαη νη εηδηθνί φξνη πνπ ζα
δηέπνπλ ηε ζχλαςε θαη εθηέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ ζπκβάζεσλ.
β. Ο αξκφδηνο θνξέαο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ηεο
ζχκβαζεο.
8. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ εθαξκφδνληαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ζηξαηησηηθνχ
εμνπιηζκνχ πνπ ραξαθηεξίδεηαη άρξεζηνο.
9. Πνιεκηθφ πιηθφ, εηδηθά ζρεδηαζκέλν ή πξνζαξκνζκέλν γηα ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο, πνπ
δελ ρξεζηκνπνηείηαη ή δελ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο φπιν ή ππξνκαρηθφ θαη
ραξαθηεξίδεηαη σο κε επηρεηξεζηαθά αλαγθαίν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1,

κπνξεί χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ ΤΔΘΑ λα αμηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 53 ηνπ λ.δ.
721/1970 (Α’ 251).
10. Kάζε είδνπο πιηθφ ησλ ΔΓ πνπ θαζίζηαηαη άρξεζην ή ραξαθηεξίδεηαη σο ηέηνην ή είλαη
αθαηάιιειν ή πιενλάδεη, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Αλεθνδηαζκνχ θαη
Γηαρεηξίζεσο Τιηθνχ ησλ ΔΓ (ΓΚΑΓΤΔΓ), κπνξεί λα δηαηίζεηαη πξνο ηξίηνπο θαηφπηλ
αληαιιάγκαηνο ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ ηδίνπ σο άλσ δηαηάγκαηνο.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄
Πξνγξάκκαηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο
Άξζξν 131
Πξνγξάκκαηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο
1. Σν Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο κπνξεί λα πινπνηεί εξεπλεηηθά - αλαπηπμηαθά
πξνγξάκκαηα ακπληηθνχ ραξαθηήξα, είηε κέζσ ηεο αλάζεζεο ζπκβάζεσλ κε αληηθείκελν
ελ κέξεη ή ελ ζπλφισ δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (ΔΑ), ζχκθσλα κε ηηο παξ. 4
θαη 5 είηε κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε Γηαθξαηηθά Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα Δξεπλεηηθήο
θαη Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο (ΓΟΠΔΑ), ζχκθσλα κε ηελ πεξίπη. ζη΄ ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 4.
2. Οη ζπκβάζεηο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο δηαθξίλνληαη:
α. ζηηο απιέο ζπκβάζεηο ΔΑ, κε αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηεο ηεο παξ. 3, θαη
β. ζηηο κηθηέο ζπκβάζεηο ΔΑ κε επηρεηξεζηαθέο εθαξκνγέο, κε αληηθείκελν αθελφο
δξαζηεξηφηεηεο ΔΑ ηεο παξ. 3, αθεηέξνπ απνηειέζκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ απφ ην ΤΠΔΘΑ θαη λα ελζσκαησζνχλ ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπ
(πξν−παξαγσγή ή παξαγσγή πιηθψλ θαη πξντφλησλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΤΠΔΘΑ, βάζεη
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζηαδίνπ ηεο έξεπλαο).
3. Ωο έξεπλα θαη αλάπηπμε λννχληαη φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ:
α. είηε βαζηθή έξεπλα, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζε πεηξακαηηθή ή ζεσξεηηθή εξγαζία πνπ
αλαιακβάλεηαη θπξίσο γηα ηελ παξαγσγή λέσλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηα βαζηθά αίηηα
θαηλνκέλσλ θαη παξαηεξήζηκσλ γεγνλφησλ, ρσξίο λα πξνβιέπεηαη πξαθηηθή εθαξκνγή ή
ρξήζε,
β. είηε εθαξκνζκέλε έξεπλα, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζε πξσηφηππα έξγα κε ζθνπφ ηελ
παξαγσγή λέαο γλψζεο, ε νπνία θαηεπζχλεηαη πξσηίζησο θαη πξνο έλα ζπγθεθξηκέλν
πξαθηηθφ ζηφρν ή ζθνπφ,
γ. είηε πεηξακαηηθή αλάπηπμε, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζε έξγν πνπ βαζίδεηαη ζε πθηζηάκελε
γλψζε πνπ έρεη ιεθζεί απφ έξεπλα ή εκπεηξία ζηελ πξάμε, κε ζθνπφ ηελ παξαζθεπή
λέσλ πιηθψλ, πξντφλησλ ή ζπζθεπψλ, ηελ εηζαγσγή λέσλ δηεξγαζηψλ, ζπζηεκάησλ θαη
ππεξεζηψλ ή ηε ζεκαληηθή βειηίσζε εθείλσλ πνπ ήδε ππάξρνπλ. Ζ πεηξακαηηθή αλάπηπμε
κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ πινπνίεζε έξγσλ ηερλνινγηθήο επίδεημεο, δειαδή ζπζθεπψλ
πνπ ζα θαηαδεηθλχνπλ ηηο επηδφζεηο λέαο κεζφδνπ ή ηερλνινγίαο ζε ζρεηηθφ ή
αληηπξνζσπεπηηθφ πεξηβάιινλ. Ζ έξεπλα θαη αλάπηπμε δελ πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή
θαη ην ραξαθηεξηζκφ πξσηνηχπσλ πξν−παξαγσγήο, εξγαιεία, βηνκεραληθή κεραλνηερλία,
βηνκεραληθφ ζρεδηαζκφ ή θαηαζθεπή.
4. Οη απιέο ζπκβάζεηο ΔΑ αλαηίζεληαη:
α. είηε, θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπη.
ηγ΄ ηεο παξ. 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 έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, ηα νθέιε ησλ νπνίσλ, φπσο
ηδίσο ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα επί ησλ απνηειεζκάησλ 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 Γεκνζίνπ ελ γέλεη,
β. είηε, κε ηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ηνπ άξζξνπ
50, φηαλ ε ζχκβαζε ΔΑ έρεη σο αληηθείκελν:
αα. 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
ββ. 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. ζηελ πεξίπησζε ησλ απιψλ ζπκβάζεσλ είλαη δπλαηή θαη ε ρξήζε ηνπ
αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο.
5. Οη κηθηέο ζπκβάζεηο ΔΑ αλαηίζεληαη θαη’ εθαξκνγή ησλ γεληθψλ δηαηάμεσλ ηνπ
παξφληνο, ιακβάλνληαο θαηεμνρήλ ππφςε ηηο δηαηάμεηο πεξί αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ θαη
αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ ιφγσ ησλ επηρεηξεζηαθψλ εθαξκνγψλ ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο.
Άξζξν 132
Τινπνίεζε – Υξεκαηνδφηεζε
1. Ζ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ΔΑ δηέξρεηαη ηα αθφινπζα βαζηθά ζηάδηα:
α. Πιήξεο θαζνξηζκφο ησλ γεληθψλ απαηηήζεσλ.
β. Καζνξηζκφο θαη έγθξηζε ησλ ζηφρσλ θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ απνηειέζκαηνο
ησλ επί κέξνπο εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηεο θνζηνιφγεζεο θαη πιεξσκψλ απηψλ.
γ. χλαςε ζπκβάζεσλ ΔΑ / ζπκθσληψλ ΓΟΠΔΑ.
δ. Γηελέξγεηα ειέγρσλ παξαθνινχζεζεο θαη απνδνρήο απνηειεζκάησλ ΔΑ
απνινγηζκφο.

–

2. Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη
πξνβιέςεηο ηνπ έβδνκνπ κέξνπο, ζην βαζκφ πνπ ζπλάδνπλ κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο κηαο
ζχκβαζεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο.
3. Δηδηθά 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, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπη. β ηεο παξ. 1. 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.
4. Γελ 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
1. Σν ΤΠΔΘΑ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε ΓΟΠΔΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπιάρηζηνλ έλα
θξάηνο − κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα λα αλαπηχμνπλ 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 κπνξνχλ λα έρνπλ σο
αληηθείκελν ηελ αλάπηπμε λένπ πξντφληνο θαη, θαηά πεξίπησζε, ηηο κεηαγελέζηεξεο θάζεηο
γηα φια ή κέξε ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ πξντφληνο απηνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
θάζεσλ ηεο πξν−παξαγσγήο θαη ηεο παξαγσγήο. Σα ΓΟΠΔΑ πινπνηνχληαη
απνθιεηζηηθά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαηά παξέθθιηζε ησλ
ινηπψλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ.
2. Σα πξνγξάκκαηα ΓΟΠΔΑ ηεινχλ ππφ ηε δηαρείξηζε ησλ θξαηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηε
δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία. Οη επηκέξνπο ζπκβάζεηο δχλαηαη λα αλαηίζεληαη απφ αλαζέηνπζα
αξρή ελφο θξάηνπο − κέινπο ζην φλνκα ελφο ή πεξηζζνηέξσλ άιισλ θξαηψλ – κειψλ.
3. Οξηζκέλα απφ απηά ηεινχλ ππφ ηε δηαρείξηζε δηεζλψλ νξγαληζκψλ ή ππεξεζηψλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο ν Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Άκπλαο (EDA). ηελ πεξίπησζε
απηή νη ζπκβάζεηο κπνξνχλ λα αλαηίζεληαη είηε απφ ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο είηε απφ ηηο
ππεξεζίεο πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο θαη
αλαζέηνπλ ζπκβάζεηο ζην φλνκα ησλ θξαηψλ − κειψλ.
4. Μφιηο νινθιεξσζεί έλα πξφγξακκα ΓΟΠΔΑ απνθιεηζηηθά κεηαμχ θξαηψλ − κειψλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηα θξάηε − κέιε αλαθέξνπλ ζηελ Δπηηξνπή ην πνζνζηφ ησλ
δαπαλψλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηε
ζπκθσλία επηκεξηζκνχ ηνπ θφζηνπο, θαζψο θαη ην πξνβιεπφκελν πνζνζηφ αγνξψλ αλά
θξάηνο − κέινο, εάλ ππάξρνπλ.
Άξζξν 134
Δπηζηξνθή ηνπ ζηαζεξνχ θαη κε επαλαιακβαλφκελνπ θφζηνπο
1. Δάλ θαηά ηελ πξνκήζεηα ελφο πιηθνχ, ηελ εθηέιεζε ελφο έξγνπ ή ηελ παξνρή κίαο
ππεξεζίαο πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ζχκβαζεο πνπ ζπλάπηεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ παξφληνο λφκνπ, πξνθχςεη θφζηνο έξεπλαο, ζρεδίαζεο, αλάπηπμεο, πηζηνπνίεζεο,
ελζσκάησζεο θαη νινθιήξσζεο ζπζηεκάησλ ή ππνζπζηεκάησλ πνπ βαξχλεη ηελ
αλαζέηνπζα αξρή, ηφηε, αλ απηφ ην θφζηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ή ζα ζπκπεξηιεθζεί απφ
ηνλ αλάδνρν ζην θφζηνο ηνπ ίδηνπ έξγνπ, πιηθνχ ή ππεξεζίαο πνπ πξνζθέξεηαη ή ζα
πξνζθεξζεί, νιηθψο ή κεξηθψο, ζε άιινλ πειάηε ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
θαηαβάιεη ζην ΤΠΔΘΑ, θαη’ αλαινγία, ην κε επαλαιακβαλφκελν θφζηνο γηα ην ππφςε
πιηθφ (Non Recurring Cost), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαρξνληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ
ηηκήκαηνο, ζχκθσλα κε καζεκαηηθφ ηχπν, νη παξάγνληεο ηνπ νπνίνπ είλαη:
α. ην κε επαλαιακβαλφκελν θφζηνο (ζηαζεξφ) πνπ πιήξσζε ε ππεξεζία ζηνλ
πξνκεζεπηή αλάδνρν γηα ην πιηθφ,
β. ε ζπλνιηθή πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ γηα φινπο ηνπο επφκελνπο πειάηεο ηνπ αλαδφρνπ,
γ. ε πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ, έξγνπ ή ππεξεζίαο ηεο ζχκβαζεο,
δ. ε πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ, έξγνπ ή ππεξεζίαο ζηε ζχκβαζε ηνπ πειάηε ηνπ.
2. Οη ηηκέο ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 1 θαζνξίδνληαη κε βάζε ηε
ρξέσζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ην κε επαλαιακβαλφκελν θφζηνο θαη ηηο ζρεηηθέο

ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο επφκελσλ πειαηψλ ηνπ αλαδφρνπ, γηα ηηο νπνίεο πξέπεη λα
ελεκεξψλεηαη ε αλαζέηνπζα αξρή, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο θαη
βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο.
3. Οη εηδηθέο ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ θαη ηε δηαδηθαζία
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 346 ΛΔΔ
1. Παξέρεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή πνπ πινπνηεί ζπκβάζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη
ηεο αζθάιεηαο ε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
δσηηθψλ ζπκθεξφλησλ αζθαιείαο ηεο ρψξαο, κε ηελ επίθιεζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ
346 ηεο ΛΔΔ, εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο δηάηαμεο απηήο, φπσο
εμεηδηθεχνληαη ζηηο παξ. 3 έσο 5 θαη ηεξείηαη ε δηαδηθαζία ηεο παξ. 2.
2. 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, ηελ νπνία ν
Αξρεγφο ΓΔΔΘΑ δηαηππψλεη πξνο ηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο, ν νπνίνο εθφζνλ θξίλεη
αλαγθαίν κπνξεί λα δεηήζεη ηε γλψκε ηεο ΓΓΑΔΔ θαη ηεο ΓΓΠΔΑΓ.
3. Ζ απφθαζε γηα ππαγσγή κηαο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ ζηελ
εμαηξεηηθή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 346 ΛΔΔ, θαηά παξέθθιηζε απφ ηνπο θαλφλεο ηεο
ελσζηαθήο αγνξάο, πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ εηδηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία, ε
νπνία ζα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζην ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
α. Σν δσηηθφ/νπζηψδεο ζπκθέξνλ εζληθήο αζθαιείαο πνπ δηαθπβεχεηαη.
β. Σελ 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.
γ. Σν 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.
4. πκθέξνληα, 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. Σα ζπκθέξνληα 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 αλαζέηνπζα αξρή νθείιεη λα απνδείμεη.
5. Απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ αζθάιεηα εθνδηαζκνχ δχλαληαη λα δηθαηνινγήζνπλ εμαίξεζε
κε βάζε ην άξζξν 346 ΛΔΔ, ππφ ηηο θάησζη πξνυπνζέζεηο, ηηο νπνίεο ε αλαζέηνπζα
αξρή νθείιεη λα απνδείμεη:

α. Ζ 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.
β. Σα κέηξα ιακβάλνληαη κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο
θαη φρη γηα νηθνλνκηθνχο ζθνπνχο.
γ. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη είλαη αληηθεηκεληθά αλαγθαία θαη θαηάιιεια, κε βάζε ηηο
αξρέο αλαγθαηφηεηαο, πξνζθνξφηεηαο θαη αλαινγηθφηεηαο, λα επηηχρνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπ
εθνδηαζκνχ ή ηνπιάρηζηνλ ζπκβάιινπλ ζηελ αληηθεηκεληθή βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο
εθνδηαζηηθήο αζθάιεηαο ε νπνία δηαθπβεχεηαη.
Άξζξν 136
Μηθηέο ζπκβάζεηο
(άξζξν 3 ηεο Οδεγίαο)
1. Όηαλ ηα δηαθνξεηηθά κέξε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο κπνξεί λα ρσξηζηνχλ
αληηθεηκεληθά, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα επηιέγεη λα αλαζέζεη είηε ρσξηζηέο ζπκβάζεηο
γηα ηα ρσξηζηά κέξε είηε κία εληαία ζχκβαζε. Όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη λα
αλαζέζεη ρσξηζηέο ζπκβάζεηο γηα ρσξηζηά κέξε, ε απφθαζε γηα ην εθαξκνζηέν λνκηθφ
θαζεζηψο θαζεκηάο απφ ηηο ρσξηζηέο απηέο ζπκβάζεηο ιακβάλεηαη βάζεη ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ εθάζηνπ κέξνπο.
2. χκβαζε κε αληηθείκελν έξγα, πξνκήζεηεο ή ππεξεζίεο πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν
εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ελ κέξεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ.4412/2016,
αλαηίζεηαη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν, ππφ ηνλ φξν φηη ε αλάζεζε κίαο εληαίαο
ζχκβαζεο δηθαηνινγείηαη απφ αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο.
3. Ζ αλάζεζε ζχκβαζεο κε αληηθείκελν έξγα, πξνκήζεηεο ή ππεξεζίεο, κέξνο ηεο νπνίαο
εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ην δε άιιν κέξνο ηεο δελ εκπίπηεη
ζηνλ παξφληα λφκν νχηε ζην λ.4412/2016, δελ ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
λφκνπ, ππφ ηνλ φξν φηη ε αλάζεζε κίαο εληαίαο ζχκβαζεο δηθαηνινγείηαη απφ
αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο.
4. Ζ απφθαζε αλάζεζεο εληαίαο ζχκβαζεο δελ κπνξεί πάλησο λα ιακβάλεηαη κε ζθνπφ
ηελ εμαίξεζε ησλ ζπκβάζεσλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ ή ηνπ λ.4412/2016.
Άξζξν 137
Κξίζε ή πφιεκνο
Όηαλ ε ρψξα θεξχζζεηαη ζε θαηάζηαζε θξίζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπη. (20) ηεο παξ.
1 ηνπ άξζξνπ 2 ή πνιέκνπ, παξέρεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ε δπλαηφηεηα αλάζεζεο θαη
εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ κε δηαθνξνπνηεκέλνπο φξνπο θαη κε
θχξην θξηηήξην ηελ άκεζε ηθαλνπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ.
Άξζξν 138
πκθσλίεο-πιαίζην ελ ζπλερεία ππνζηήξημεο νπιηθψλ ζπζηεκάησλ
1. Ζ ελ ζπλερεία ππνζηήξημε (FOS) ησλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ (Ο/) πινπνηείηαη είηε κε ηε
ζχλαςε ζπκβάζεσλ, εθφζνλ φινη νη νπζηψδεηο φξνη ηεο ππνζηήξημεο (αληηθείκελo, ηηκέο
θαη πνζφηεηεο) είλαη θαζνξηζκέλνη, είηε κε ζπκθσλίεο-πιαίζην θαη εθηειεζηηθέο απηψλ
ζπκβάζεηο κε ηε κνξθή εληνιψλ/παξαγγειηψλ, εθφζνλ δελ δχλαηαη λα ζπκθσλεζνχλ εθ
ησλ πξνηέξσλ φινη νη νπζηψδεηο φξνη απηήο (αληηθείκελo, ηηκέο θαη πνζφηεηεο) θαη ππφ ηελ
πξνυπφζεζε ηήξεζεο ηεο παξ. 2.

2. ηηο ζπκθσλίεο-πιαίζην πνπ ζπλάπηνληαη γηα ηελ θάιπςε απαηηήζεσλ ΔΤ πξέπεη λα
πεξηιακβάλνληαη θαη’ ειάρηζην ηα αθφινπζα:
α. Ζ κέγηζηε εθηηκψκελε ζπλνιηθή αμία πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ελδέρεηαη λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηε ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζπκθσλίαο.
β. Ο θαζνξηζκφο ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
γ. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ελδέρεηαη λα απαηηεζνχλ ζηε
ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζπκθσλίαο, θαζψο θαη ε θνζηνιφγεζε απηψλ, θαηά ην κέηξν
πνπ είλαη εθηθηφ.
δ. Ζ ξεηή πξφβιεςε δπλαηφηεηαο ηξνπνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ κε ηε κνξθή ξεηξψλ
αλαζεψξεζεο ή πξναίξεζεο, θαζψο θαη ηεο δπλαηφηεηαο κεηαβνιψλ ησλ πνζνηηθά
(αξηζκεηηθά ή πνζνζηηαία) πξνζδηνξίζηκσλ ζηνηρείσλ, ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπληειείηαη
ππέξβαζε ηεο κέγηζηεο εθηηκψκελεο ζπλνιηθήο αμίαο θαη δελ κεηαβάιινληαη νη ειάρηζηεο
απαηηήζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
ε. Ζ πξφβιεςε ηχπνπ αλαπξνζαξκνγήο ηηκψλ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη εθηθηφ.
3. Όηαλ ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ηεο ππνζηήξημεο (πξνκήζεηαο, εθηέιεζεο ππεξεζίαο ή/θαη
εξγαζίαο) 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
(άξζξν 14 ηεο Οδεγίαο)
1. Μπνξεί λα παξαρσξείηαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ζε πξνζηαηεπφκελα εξγαζηήξηα ην
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ζπκβάζεσλ ή λα εθηεινχληαη νη ζπκβάζεηο
απηέο ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο, φηαλ ε πιεηνςεθία
ησλ ελδηαθεξφκελσλ εξγαδφκελσλ είλαη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ηα νπνία, ιφγσ ηεο
θχζεο ή ηεο βαξχηεηαο ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ηνπο, δελ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο.
2. Ζ πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ θάλεη κλεία ηεο παξνχζαο δηάηαμεο.
Άξζξν 140
Γηαδηθαζία ζχλαςεο εηδηθψλ θαηεγνξηψλ ζπκβάζεσλ
1. Οη ζπκβάζεηο θαη νη ζπκθσλίεο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ζπλάπηνληαη
α) είηε κε δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε άιιεο θπβεξλήζεηο ή δηεζλείο
νξγαληζκνχο ή νηθνλνκηθνχο θνξείο, β) είηε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ δηεζλψλ
ζπκθσληψλ, ησλ εηδηθψλ δηαδηθαζηηθψλ θαλφλσλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ ή ησλ
πξνγξακκάησλ ζπλεξγαζίαο θαη έξεπλαο, γ) είηε ζπλδπαζηηθά ησλ παξαπάλσ πεξηπη. α΄
θαη β΄.
2. Οη ζπκβάζεηο νη νπνίεο θαηαξηίδνληαη κε άιιεο θπβεξλήζεηο δηέπνληαη απφ ηνλ φξν ηεο
ακνηβαηφηεηαο.
3. Ζ απφθαζε γηα ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο ησλ πεξηπη. α΄, β΄, γ΄, ζη΄ θαη ζ΄ ηεο παξ. 1
ηνπ άξζξνπ 4 ιακβάλεηαη, γηα πνζφ άλσ ησλ δέθα εθαηνκκπξίσλ επξψ (10.000.000€),

απφ ην ΚΤΔΑ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ ΤΔΘΑ θαη γλψκε ηεο αξκφδηαο Κνηλνβνπιεπηηθήο
Δπηηξνπήο. Γηα ζπκβάζεηο κηθξφηεξεο νηθνλνκηθήο αμίαο, ε απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ηνλ
ΔΟΔ, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ.
ΜΔΡΟ ΔΝΑΣΟ
Λνηπά ζέκαηα
Άξζξν 141
Δμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο
1. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Άκπλαο,
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, θαζνξίδνληαη νη
δηαδηθαζίεο, νη ππεξεζίεο θαη ηα φξγαλα ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ
ψκαηνο, ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο − Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο θαη ηεο Δζληθήο Τπεξεζίαο
Πιεξνθνξηψλ πνπ αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο επί ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο
ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη έξγσλ ηνπ παξφληνο
ζηνλ εηδηθφ ηνκέα ηεο κε ζηξαηησηηθήο αζθάιεηαο γηα ηελ εμππεξέηεζε αλαγθψλ ηεο
δεκφζηαο θαη θξαηηθήο αζθάιεηαο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3.
2. Με απφθαζε ηνπ ΤΔΘΑ είλαη δπλαηφ λα θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ
άξζξνπ 20.
3. Με απφθαζε ηνπ ΤΔΘΑ θαζνξίδνληαη νη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο πινπνίεζεο, ε πνιηηηθή
ρξήζεο ηνπ ΖΜΓΖΑΣ θαη εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζή
ηνπ, ην δηθηπαθφ ηφπν ηήξεζήο ηνπ, ηε δνκή ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ηνπ, ην πεξηερφκελν
θαη ηελ πξφζβαζε ζε απηφ, ηα επίπεδα δηαβάζκηζεο, ηε δηαδηθαζία έθδνζεο θσδηθψλ
ειεθηξνληθήο θαηαρψξηζεο, ηα θαηά πεξίπησζε θαηαρσξηδφκελα ζηνηρεία, ην ρξφλν
θαηαρψξηζεο απηψλ, ηα θαηά πεξίπησζε ππφρξεα πξφζσπα γηα ηελ θαηαρψξηζε θαη ηα
αξκφδηα φξγαλα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξνζήθνπζαο ηήξεζήο ηνπ, θαζψο θαη θάζε άιιν
ζρεηηθφ ζέκα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 31.
4. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Eζληθήο Άκπλαο,
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη Οηθνλνκηθψλ, ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαζχλδεζε
θαη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ΖΜΓΖΑΣ κε θάζε πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ θξίλεηαη
απαξαίηεην γηα ηελ παξαθνινχζεζε απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ ησλ δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ γηα ειεγθηηθνχο, δεκνζηνλνκηθνχο, ζηαηηζηηθνχο θαη ινηπνχο ζθνπνχο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 31.
5. Με απφθαζε ηνπ ΤΔΘΑ είλαη δπλαηφ λα νξίδνληαη νη εηδηθφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ηεο
δηαδηθαζίαο δηελέξγεηαο ειεθηξνληθψλ δεκνπξαζηψλ ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 32.
6. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο
θαη Αλάπηπμεο, Δζληθήο Άκπλαο, Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, Οηθνλνκηθψλ θαη Ναπηηιίαο θαη
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο ξπζκίδνληαη φια ηα ζέκαηα γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ
ΔΜΔΑΣ σο επαγγεικαηηθνχ κεηξψνπ θαη επίζεκνπ θαηαιφγνπ εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ, φπσο ηδίσο νη εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο, ηα θξηηήξηα θαη νη δηαηππψζεηο
εγγξαθήο θαη θαηάηαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζην Μεηξψν, ε δηαδηθαζία ηήξεζεο θαη
ελεκέξσζεο ηνπ Μεηξψνπ θαη νη πεξηπηψζεηο δηαγξαθήο απφ απηφ, θαζψο θαη θάζε άιιν
ζπλαθέο ζέκα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 36.
7. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο
θαη Αλάπηπμεο, Δζληθήο Άκπλαο, Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, Οηθνλνκηθψλ θαη Ναπηηιίαο θαη
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο είλαη δπλαηφ λα θαζηεξψλνληαη είηε ελαιιαθηηθνί επίζεκνη θαηάινγνη
εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ είηε ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο απφ νξγαληζκνχο

δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη λα ξπζκίδνληαη νη εηδηθφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπο. Οη νξγαληζκνί πηζηνπνίεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην είλαη
νξγαληζκνί πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα επξσπατθά πξφηππα γηα ηελ πηζηνπνίεζε, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 36.
8. Με απφθαζε ηνπ ΤΔΘΑ είλαη δπλαηφ λα δεκνζηεχνληαη ππνδείγκαηα ησλ εγγξάθσλ ηεο
ζχκβαζεο, φπσο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 38, κε δεζκεπηηθφ ή κε ραξαθηήξα.
9. Με απφθαζε ηνπ ΤΔΘΑ είλαη δπλαηφ λα ξπζκίδνληαη δεηήκαηα ιεπηνκεξεηαθνχ θαη
ηερληθνχ ραξαθηήξα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 43.
10. Με απφθαζε ηνπ ΤΔΘΑ είλαη δπλαηφ λα ξπζκίδνληαη δεηήκαηα ηερληθνχ θαη
ιεπηνκεξεηαθνχ ραξαθηήξα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηνπ αληαγσληζηηθνχ
δηαιφγνπ ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 49.
11. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ ΤΔΘΑ θαη ησλ θαηά
πεξίπησζε ζπλαξκφδησλ ππνπξγψλ επηηξέπεηαη ε θαζηέξσζε ζπζηήκαηνο εζεινληηθήο
πηζηνπνίεζεο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο ησλ
κεραληζκψλ ειεθηξνληθήο δηαβίβαζεο θαη παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ θαη ησλ
κεραληζκψλ ειεθηξνληθήο παξαιαβήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζε εθαξκνγή ηνπ
άξζξνπ 63.
13. Με απφθαζε ηνπ ΤΔΘΑ, θαηφπηλ πξφηαζεο ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηεο ΓΓΑΔΔ
εθδίδεηαη Καλνληζκφο ΚΓΠ, κε ηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη ηα φξγαλα, νη αξκνδηφηεηέο θαη νη
δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ
θαη ηελ εθηέιεζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηα Γεληθά Δπηηειεία, ησλ αλαγθαίσλ επηρεηξεζηαθψλ
δνθηκψλ ησλ ππφ πξνκήζεηα ζπζηεκάησλ θαη κέζσλ, ελαξκνληζκέλνπ κε ηελ STANAG
4107 θαη ηηο δηεζλείο πξαθηηθέο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 112.
14. Με απφθαζε ηνπ ΤΔΘΑ είλαη δπλαηφ λα ξπζκίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο θαηάξηηζεο θαη
πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ ΔΑ ησλ άξζξσλ 131 θαη 132.
Άξζξν 142
Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο
1. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο ζπκβάζεηο έξγσλ,
ππεξεζηψλ ή πξνκεζεηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θαη ε έλαξμε ηεο
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ησλ νπνίσλ ιακβάλεη ρψξα κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ. Ωο έλαξμε
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο λνείηαη:
α. ε απνζηνιή πξνθήξπμεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα ηηο
ζπκβάζεηο ρξεκαηηθήο αμίαο ίζεο ή άλσ ησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 45,
β. ε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο, γηα ηηο ζπκβάζεηο ρξεκαηηθήο αμίαο θάησ ησλ νξίσλ ηνπ
άξζξνπ 45,
γ. ε απνζηνιή πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή
δηαπξαγκάηεπζε, γηα ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο.

πξνζθνξάο

ή

ζπκκεηνρήο

ζε

2. 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. Γηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ έξγσλ, ππεξεζηψλ ή
πξνκεζεηψλ, 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.

3. πκβάζεηο έξγσλ, ππεξεζηψλ ή πξνκεζεηψλ πνπ έρνπλ ζπλαθζεί πξηλ ηελ εκεξνκελία
έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ην θαζεζηψο πνπ ηηο δηείπε
θαηά ην ρξφλν ζχλαςήο ηνπο.
4. Οη 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, θαηαξγνχληαη:
α. Σα άξζξα 1 έσο 11 θαη 13 έσο 70 ηνπ λ. 3433/2006 (Α΄20)
β. Σα άξζξα 72 έσο 76 ηνπ λ. 3883/2010 (Α΄167)
γ. Σα άξζξα 1 έσο 107 θαη 109 ηνπ λ. 3978/2011 (Α΄137)
Άξζξν 144
Παξαξηήκαηα
Πξνζαξηψληαη θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνο λφκνπ ηα αθφινπζα
Παξαξηήκαηα:
Παξάξηεκα Η:

Τπεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 3 θαη 28 παξάγξαθνο 1

Παξάξηεκα ΗΗ:

Τπεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 3 θαη 28 παξάγξαθνο 2

Παξάξηεκα ΗΗΗ:

Οξηζκφο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 39

Παξάξηεκα ΗV:

Πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο πξνθεξχμεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 57 θαη 58

Παξάξηεκα V:

Πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο πξνθεξχμεηο
ππεξγνιαβίαο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 41

Παξάξηεκα VI:

Υαξαθηεξηζηηθά ζρεηηθά κε ηε δεκνζίεπζε

Παξάξηεκα VII:

Μεηξψα

Παξάξηεκα VIII:

Απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο παξαιαβήο ησλ
αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ πξνζθνξψλ

Παξάξηεκα IX:

ηνηρεία εγγξάθσλ ζχκβαζεο

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η
Τπεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 3 θαη 28 παξάγξαθνο 1
Αξηζκφο Θέκα
Καηεγνξ
ίαο

Αξηζκφο αλαθνξάο CPV ηνπ θνηλνχ
ιεμηινγίνπ
γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο

1

Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη
επηζθεπψλ

50000000-5, απφ 50100000-6 έσο
50884000-5 κε εμαίξεζε απφ 50310000-1
έσο 50324200-4 θαη 50116510-9,
50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) θαη
απφ 51000000-9 έσο 51900000-1

2

Τπεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ζέκαηα εμσηεξηθήο ζηξαηησηηθήο
βνήζεηαο

75211300-1

3

Τπεξεζίεο άκπλαο, ππεξεζίεο
ζηξαηησηηθήο άκπλαο θαη
ππεξεζίεο πνιηηηθήο άκπλαο

75220000-4, 75221000-1, 75222000-8

4

Τπεξεζίεο (αζηπλνκηθψλ)
εξεπλψλ θαη αζθαιείαο

Απφ 79700000-1 έσο 79720000-7

5

Τπεξεζίεο ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ 60000000-8, απφ 60100000-9 έσο
60183000-4 εθηφο 60160000-7, 601610004), θαη απφ 64120000-3 έσο 64121200-2

6

Τπεξεζίεο ελαέξησλ κεηαθνξψλ:
κεηαθνξά επηβαηψλ θαη
εκπνξεπκάησλ, εμαηξνχκελεο ηεο
κεηαθνξάο ηαρπδξνκείνπ

60400000-2, απφ 60410000-5 έσο
60424120-3 εθηφο 60411000-2, 604210005), απφ 60440000-4 έσο 60445000-9 θαη
60500000-3

7

Υεξζαία θαη ελαέξηα κεηαθνξά
ηαρπδξνκηθήο αιιεινγξαθίαο

60160000-7, 60161000-4, 60411000-2,
60421000-5

8

Τπεξεζίεο ζηδεξνδξνκηθψλ
κεηαθνξψλ

Απφ 60200000-0 έσο 60220000-6

9

Τπεξεζίεο πδάηηλσλ κεηαθνξψλ Απφ 60600000-4 έσο 60653000-0, θαη απφ
63727000-1 έσο 63727200-3

10

Τπνζηεξηθηηθέο θαη επηθνπξηθέο
ππεξεζίεο κεηαθνξψλ

Απφ 63100000-0 έσο 63111000-0, απφ
63120000-6 έσο 63121100-4, 63122000-0,
63512000-1 θαη απφ 63520000-0 έσο
6370000-6

11

Τπεξεζίεο ηειεπηθνηλσληψλ

Απφ 64200000-8 έσο 64228200-2,
72318000-7, θαη απφ 72700000-7 έσο
72720000-3

12

Υξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο:
ππεξεζίεο αζθαιίζεσλ

Απφ 66500000-5 έσο 66720000-3

13

Τπεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη
ζπλαθείο ππεξεζίεο

Απφ 50310000-1 έσο 50324200-4, απφ
72000000-5 έσο 72920000-5 εθηφο
72318000-7 θαη απφ 72700000-7 έσο
72720000-3), 79342410-4, 9342410-4

14

Τπεξεζίεο έξεπλαο θαη
αλάπηπμεο (1) θαη δνθηκέο
αμηνιφγεζεο

Απφ 73000000-2 έσο 73436000-7

15

Τπεξεζίεο ινγηζηηθήο, ινγηζηηθνχ Απφ 79210000-9 έσο 79212500-8
ειέγρνπ θαη ηήξεζεο ινγηζηηθψλ
βηβιίσλ

16

Τπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ Απφ 73200000-4 έσο 73220000-0, απφ
δηαρείξηζεο (2) θαη ζπλαθείο
79400000-8 έσο 79421200-3 θαη 79342000ππεξεζίεο
3, 79342100-4, 79342300-6, 79342320-2,
79342321-9, 79910000-6, 79991000-7
98362000-8

17

Τπεξεζίεο αξρηηέθηνλα∙
Απφ 71000000-8 έσο 71900000-7 εθηφο
ππεξεζίεο κεραληθνχ θαη
71550000-8 θαη 79994000-8
νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο
κεραληθνχ∙ ππεξεζίεο
πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη
αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ∙ ζπλαθείο
ππεξεζίεο παξνρήο
επηζηεκνληθψλ θαη ηερληθψλ
ζπκβνπιψλ∙ ππεξεζίεο ηερληθψλ
δνθηκψλ θαη αλαιχζεσλ∙

18

Τπεξεζίεο θαζαξηζκνχ θηηξίσλ
θαη δηαρείξηζεο αθηλήησλ

Απφ 70300000-4 έσο 70340000-6 θαη απφ
90900000-6 έσο 90924000-0

19

Τπεξεζίεο νδηθψλ δηθηχσλ θαη
απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ:
εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο θαη
ζπλαθείο ππεξεζίεο

Απφ 90400000-1 έσο 90743200-9 εθηφο
90712200-3), απφ 90910000-9 έσο
90920000-2 θαη 50190000-3, 50229000-6,
50243000-0

20

Τπεξεζίεο εθπαίδεπζεο θαη
πξνζνκνίσζεο ζηνπο ηνκείο ηεο
άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο

80330000-6, 80600000-0, 80610000-3,
80620000-6, 80630000-9, 80640000-2,
80650000-5, 80660000-8

(1) Δθηφο ησλ ππεξεζηψλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ζηνηρείν
1ηγ.
(2) Δθηφο ησλ ππεξεζηψλ δηαηηεζίαο θαη ζπκβηβαζκνχ.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ
Τπεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 3 θαη 28 παξάγξαθνο 2
Αξηζκφο Θέκα
Καηεγνξ
ίαο

Αξηζκφο αλαθνξάο CPV ηνπ θνηλνχ
ιεμηινγίνπ
γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο

21

Τπεξεζίεο μελνδνρείσλ θαη
εζηηαηνξίσλ

Απφ 55100000-1 έσο 55524000-9 θαη απφ
98340000-8 έσο 98341100-6

22

Τπνζηεξηθηηθέο θαη επηθνπξηθέο
ππεξεζίεο κεηαθνξψλ

Απφ 63000000-9 έσο 63734000-3 εθηφο
63711200-8, 63712700-0, 63712710-3),
απφ 63727000-1 έσο 63727200-3 θαη
98361000-1

23

Ννκηθέο ππεξεζίεο

Απφ 79100000-5 έσο 79140000-7

24

Τπεξεζίεο ηνπνζέηεζεο θαη
πξνκήζεηαο πξνζσπηθνχ (1)

Απφ 79600000-0 έσο 79635000-4 εθηφο
79611000-0, 79632000-3, 79633000-0), θαη
απφ 98500000-8 έσο 98514000-9

25

Τγεηνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο
ππεξεζίεο

79611000-0 θαη απφ 85000000-9 έσο
85323000-9 εθηφο 85321000-5 θαη
85322000-2)

26

Λνηπέο ππεξεζίεο

(1) Δθηφο ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ
Οξηζκφο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 39
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ, λννχληαη σο:
1. α) «Σερληθέο πξνδηαγξαθέο», εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζπκβάζεηο έξγσλ: φιεο νη ηερληθέο
απαηηήζεηο ηηο νπνίεο πεξηέρνπλ ηδίσο νη ζπγγξαθέο ππνρξεψζεσλ θαη θαζνξίδνπλ ηα
απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά πιηθνχ, πξντφληνο ή πξνκήζεηαο θαη νη νπνίεο επηηξέπνπλ
ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπο, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη
απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή/ηνλ αλαζέηνληα θνξέα. ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά πεξηιακβάλνπλ
ηα επίπεδα ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο, ην ζρεδηαζκφ γηα φιεο ηηο ρξήζεηο
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο), ηελ
εθηίκεζε ηεο ζπκκφξθσζεο, ηελ θαηαιιειφηεηα, ηελ αζθάιεηα ή ηηο δηαζηάζεηο,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ ζρεηηθά κε ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, ηελ
νξνινγία, ηα ζχκβνια, ηηο δνθηκέο θαη ηηο κεζφδνπο δνθηκψλ, ηε ζπζθεπαζία, ηε ζήκαλζε
θαη ηελ επίζεζε εηηθεηψλ, θαζψο θαη δηαδηθαζίεο θαη κεζφδνπο παξαγσγήο.
Πεξηιακβάλνπλ επίζεο ηνπο θαλφλεο ζρεδηαζκνχ θαη ππνινγηζκνχ ησλ έξγσλ, ηνπο φξνπο
δνθηκήο, ειέγρνπ θαη παξαιαβήο ησλ έξγσλ, θαζψο θαη ηηο ηερληθέο ή κεζφδνπο θαη θάζε
άιιν φξν ηερληθνχ ραξαθηήξα πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή/ν αλαζέησλ θνξέαο είλαη ζε ζέζε
λα θαζνξίζεη, κέζσ γεληθψλ ή εηδηθψλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ, ζρεηηθά κε ηα
νινθιεξσκέλα έξγα, θαζψο θαη κε ηα ρξεζηκνπνηεζέληα πιηθά ή ζηνηρεία γηα ηα έξγα απηά∙
β) «ηερληθή πξνδηαγξαθή», εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ:
πξνδηαγξαθή πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε έγγξαθν ην νπνίν θαζνξίδεη ηα απαηηνχκελα
ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο, φπσο ηα επίπεδα πνηφηεηαο, ηα
επίπεδα ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο, ην ζρεδηαζκφ γηα φιεο ηηο ρξήζεηο
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο), θαη
ηελ εθηίκεζε ηεο ζπκκφξθσζεο, ηεο θαηαιιειφηεηαο, ηεο ρξήζεο ηνπ πξντφληνο, ηεο
αζθάιεηαο ή ησλ δηαζηάζεψλ ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηήζεσλ πνπ ηζρχνπλ
γηα ην πξντφλ φζνλ αθνξά ηελ νλνκαζία πψιεζεο, ηελ νξνινγία, ηα ζχκβνια, ηηο δνθηκέο
θαη κεζφδνπο δνθηκψλ, ηε ζπζθεπαζία, ηε ζήκαλζε θαη ηελ επίζεζε εηηθεηψλ, ηηο νδεγίεο
γηα ηνπο ρξήζηεο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη κεζφδνπο παξαγσγήο, θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο
εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο∙
2. «πξφηππν»: ηερληθή πξνδηαγξαθή πνπ έρεη εγθξηζεί απφ αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ κε
ηππνπνηεηηθή αξκνδηφηεηα, κε ζθνπφ ηελ επαλαιακβαλφκελε ή ζπλερή εθαξκνγή, ηεο
νπνίαο φκσο ε ηήξεζε δελ είλαη ππνρξεσηηθή θαη ε νπνία εκπίπηεη ζε κία απφ ηηο
αθφινπζεο θαηεγνξίεο:
- «δηεζλέο πξφηππν»: πξφηππν πνπ έρεη εγθξηζεί απφ δηεζλή νξγαληζκφ ηππνπνίεζεο θαη
έρεη ηεζεί ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ,
- «επξσπατθφ πξφηππν»: πξφηππν πνπ έρεη εγθξηζεί απφ επξσπατθφ νξγαληζκφ
ηππνπνίεζεο θαη έρεη ηεζεί ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ,
- «εζληθφ πξφηππν»: πξφηππν πνπ έρεη εγθξηζεί απφ εζληθφ νξγαληζκφ ηππνπνίεζεο θαη
έρεη ηεζεί ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ∙
3. «πξφηππν ακπληηθνχ εμνπιηζκνχ»: ηερληθή πξνδηαγξαθή ηεο νπνίαο ε ηήξεζε δελ είλαη
ππνρξεσηηθή θαη ε νπνία έρεη εγθξηζεί απφ αλαγλσξηζκέλν θαη εηδηθεπκέλν ζηελ θαηάξηηζε
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ νξγαληζκφ κε ηππνπνηεηηθή αξκνδηφηεηα ζε δηεζλή, πεξηθεξεηαθή

ή εζληθή θιίκαθα, κε ζθνπφ ηελ επαλαιακβαλφκελε ή ζπλερή εθαξκνγή ζηνλ ηνκέα ηεο
άκπλαο∙
4. «επξσπατθή ηερληθή έγθξηζε»: ε επλντθή ηερληθή εθηίκεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ρξήζεο
ελφο πξντφληνο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, κε γλψκνλα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ
θαηαζθεπαζηηθψλ απαηηήζεσλ θαη κε βάζε ηα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελ ιφγσ
πξντφληνο θαη ηνπο φξνπο εθαξκνγήο θαη ρξήζεο πνπ έρνπλ ηεζεί∙ ε επξσπατθή ηερληθή
έγθξηζε ρνξεγείηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλνο γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ
απφ ην εθάζηνηε θξάηνο κέινο∙
5. «θνηλή ηερληθή πξνδηαγξαθή»: ηερληθή πξνδηαγξαθή πνπ έρεη εθπνλεζεί βάζεη
αλαγλσξηζκέλεο απφ ηα θξάηε κέιε δηαδηθαζίαο ε νπνία έρεη δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο∙
6. «ηερληθφ πιαίζην αλαθνξάο»: θάζε πξντφλ πνπ ζρεδηάδεηαη απφ ηνπο επξσπατθνχο
νξγαληζκνχο ηππνπνίεζεο, πιελ ησλ επίζεκσλ πξνηχπσλ, ζχκθσλα κε δηαδηθαζίεο
πξνζαξκνζκέλεο ζηελ εμέιημε ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο.
7. Γηα ηηο ζπκβάζεηο ηνπ Β΄ Κεθαιαίνπ ηνπ πέκπηνπ κέξνπο, ηζρχνπλ ζπκπιεξσκαηηθά ηα
αθφινπζα:
ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φπσο γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θαη αλαισζίκσλ ησλ
νπιηθψλ ζπζηεκάησλ θαη κέζσλ, είλαη δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ππφ πξνκήζεηα
πιηθψλ κε βάζε:
α. ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο θαη δείγκα ηεο ππεξεζίαο. Σν δείγκα ηεο
Τπεξεζίαο απνηειεί ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ
απαηηήζεσλ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ ελφο πξντφληνο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην
θχξην κέξνο ηεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο. Σα δείγκαηα ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη, φπνπ
είλαη εθηθηφ, κε αλαθνξά ζηε ρεκηθή ζχζηαζε, ζηηο θπζηθέο θαη κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ
πιηθνχ πνπ ελδηαθέξνπλ ηελ ππεξεζία, πξνο εμαζθάιηζε ηεο απαηηνχκελεο
ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε απφθξπςε ηνπ αξρηθνχ
θαηαζθεπαζηή ηνπ δείγκαηνο, ηφηε ζηελ εηηθέηα επηζήκαλζεο λα αλαθέξεηαη ν αξηζκφο
δηαγσληζκνχ θαη ε ζρεηηθή ζχκβαζε πξνκήζεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνχ, ή
β. ηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή θαη δείγκα ηνπ πξνκεζεπηή. Σν δείγκα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη
θαη κε αλαθνξά ζηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνληαη θαη γηα ην δείγκα ηεο ππεξεζίαο, φπσο
παξαπάλσ, επηπιένλ δε θαη κε πνζνηηθνχο πξνζδηνξηζκνχο ησλ δηαθφξσλ ηδηνηήησλ
θαηά πεξίπησζε, ή
γ. ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ή
δ. ηα ζηνηρεία αλαγλψξηζεο ηνπ πιηθνχ.
Ζ ηερληθή πεξηγξαθή πεξηιακβάλεη γεληθά ζηνηρεία (ηερληθά – επηρεηξεζηαθά), κε ηα νπνία
είλαη δπλαηή ε επηινγή εθείλνπ ηνπ πιηθνχ πνπ εμππεξεηεί θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ηνπ
ρξήζηε, φηαλ, απφ ην πιηθφ απηφ, δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά άιια νκνεηδή, θαζψο θαη θξηηήξηα
αμηνιφγεζεο ησλ πιηθψλ. ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο, ελδεηθηηθά
πεξηιακβάλνληαη, ε κέζνδνο θαη νη δηαδηθαζίεο απνδνρήο ηνπ πξσηνηχπνπ, αληνρέο,
κέζνδνη θαη θνξέαο ειέγρνπ ζχκθσλα κε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πξφηππα (MIL STDS –
MIL SPECS θ.ά.), αμηνπηζηία θαη ζπληεξεζηκφηεηα πιηθνχ κε αλαθνξά ζε δείθηεο κέηξεζεο
MTBF (Mean Time Between Failures), MTTR (Mean Time to Repair), MART (Mean Active
Repair Time) θαη πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ θαη δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θξαηηθψλ θνξέσλ,
αλαγλσξηζκέλσλ εξγαζηεξίσλ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ.

Σα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα πεξηιακβάλνπλ επί κέξνπο πιεξνθνξίεο αλαγθαίεο γηα ηελ
θαηαζθεπή ελφο ζπγθξνηήκαηνο ή πιηθνχ (φπσο πξψηε χιε, κέζνδνη θαηαζθεπήο,
θαηεξγαζίεο, κνξθή, δηαζηάζεηο, αλνρέο).
ηνηρεία αλαγλψξηζεο θάζε πιηθνχ είλαη ν αξηζκφο νλνκαζηηθνχ πνπ απνλέκεηαη ζχκθσλα
κε ην ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο πιηθψλ ηνπ ΝΑΣΟ (ΝΑΣΟ STOCK NUMBER – NSN) ή θαη’
άιινλ ηξφπν ή ν εηδηθφο αξηζκφο πιηθνχ πνπ απνδίδεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ
(PART NUMBER – P/N, ή REFERENCE NUMBER – R/N) πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη
ππνρξεσηηθά κε ηνλ θσδηθφ αξηζκφ ηνπ θαηαζθεπαζηή (NCAGE). Σα ζηνηρεία
αλαγλψξηζεο πιηθψλ, εθηφο αληαιιαθηηθψλ, ζπκπιεξψλνληαη απαξαίηεηα κε ηα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά πνπ αληηζηνηρνχλ ζην NSN, P/N ή R/N ησλ πιηθψλ, φπσο απηά παξέρνληαη
απφ ηνπο θαηαιφγνπο πιηθψλ ηνπ ΝΑΣΟ ή απφ ηα νηθεία ηερληθά εγρεηξίδηα.
Γηα ηηο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο, είλαη δπλαηφο ν
ηερληθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ κε αλάινγε παξαπνκπή ζηα
ηερληθά εγρεηξίδηα ηνπ πιηθνχ – κέζνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηνλ αξρηθφ θαηαζθεπαζηηθφ
νίθν θαη απνηεινχλ είηε αλαπφζπαζην κέξνο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο ή ελ
ζπλερεία ππνζηήξημεο, είηε επηθαηξνπνηεκέλν επίζεκν εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV
Πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο πξνθεξχμεηο πνπ αλαθέξνληαη
ζηα άξζξα 57 θαη 58
ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΟ
«ΠΡΟΦΗΛ ΑΓΟΡΑΣΖ»
1. Υψξα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο/ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα
2. Δπσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο/ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα
3. Γηεχζπλζε ηνπ «πξνθίι αγνξαζηή» ζην Γηαδίθηπν (URL)
4. Αξηζκφο (-νί) αλαθνξάο ηεο νλνκαηνινγίαο CPV.
ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ
1. Δπσλπκία, δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειενκνηνηππίαο, ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο/ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα θαη, εάλ δηαθέξνπλ, ηεο ππεξεζίαο απφ ηελ
νπνία κπνξνχλ ελδερνκέλσο λα ιακβάλνληαη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη, εθφζνλ
πξφθεηηαη γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ θαη έξγσλ, ησλ ππεξεζηψλ, π.ρ. ν ζρεηηθφο δεκφζηνο
ηζηνρψξνο, απφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην γεληθφ
ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ ηζρχεη ζηνπο ηνκείο ηεο θνξνινγίαο, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο, ηεο πξνζηαζίαο ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, ζηνλ ηφπν
ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα εθηειεζζεί ε ζχκβαζε.
2. Γηεπθξίληζε, ελδερνκέλσο, φηη πξφθεηηαη γηα ζχκβαζε πνπ κπνξεί λα αλαηεζεί κφλν ζε
πξνζηαηεπφκελα εξγαζηήξηα ή λα εθηειεζζεί κφλν ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ
πξνζηαηεπκέλεο εξγαζίαο.
3. Γηα ηηο ζπκβάζεηο έξγσλ: θχζε θαη έθηαζε ησλ εξγαζηψλ, ηφπνο εθηέιεζεο∙ ζε
πεξίπησζε πνπ ην έξγν ππνδηαηξείηαη ζε πνιιά ηκήκαηα, βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
ηκεκάησλ απηψλ ζε ζρέζε κε ην έξγν∙ εθφζνλ είλαη δηαζέζηκε, εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ζην
νπνίν ζα θπκαίλνληαη νη πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο, αξηζκφο αλαθνξάο ηεο νλνκαηνινγίαο
CPV.
Γηα ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ: θχζε θαη πνζφηεηα ή αμία ησλ πξνο παξάδνζε
πξντφλησλ∙ αξηζκφο (-νί) αλαθνξάο ηεο νλνκαηνινγίαο CPV.
Γηα ηηο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ: πξνβιεπφκελν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ αγνξψλ ζε θαζεκία
απφ ηηο θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ, αξηζκφο (-νί) ηεο νλνκαηνινγίαο CPV.
4. Πξνζσξηλέο εκεξνκελίεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο
ηεο ή ησλ ζπκβάζεσλ, ζε πεξίπησζε ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ αλά θαηεγνξία.
5. Αλαθέξεηαη, ελδερνκέλσο, εάλ πξφθεηηαη γηα ζπκθσλία-πιαίζην.
6. Δλδερνκέλσο, άιιεο πιεξνθνξίεο.
7. Ζκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πξνθήξπμεο ή απνζηνιήο ηεο γλσζηνπνίεζεο ηεο
δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο ζην«πξνθίι αγνξαζηή».
ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
Κιεηζηέο δηαδηθαζίεο, δηαδηθαζίεο δηαπξαγκάηεπζεο κε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο θαη
αληαγσληζηηθφο δηάινγνο:
1. Δπσλπκία, δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη ηειενκνηνηππίαο, ειεθηξνληθή δηεχζπλζε
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο/ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα.

2. Γηεπθξίληζε, ελδερνκέλσο, φηη πξφθεηηαη γηα ζχκβαζε πνπ κπνξεί λα αλαηεζεί κφλν ζε
πξνζηαηεπφκελα εξγαζηήξηα ή λα εθηειεζζεί κφλν ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ
πξνζηαηεπκέλεο εξγαζίαο.
3. α) επηιεγείζα δηαδηθαζία ζπλάςεσο ηεο ζχκβαζεο,
β) ελδερνκέλσο, αηηηνιφγεζε ηεο πξνζθπγήο ζηελ ηαρεία δηαδηθαζία (ζε πεξίπησζε
θιεηζηψλ δηαδηθαζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ κε δηαπξαγκάηεπζε),
γ) αλαθέξεηαη, ελδερνκέλσο, εάλ πξφθεηηαη γηα ζπκθσλία-πιαίζην,
δ) ελδερνκέλσο, δηεμαγσγή ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο.
4. Σχπνο ηεο ζχκβαζεο.
5. Σφπνο εθηέιεζεο/πινπνίεζεο ησλ έξγσλ, ηφπνο παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ ή ηφπνο
παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ.
6. α) πκβάζεηο έξγσλ:
- θχζε θαη έθηαζε ησλ εξγαζηψλ∙ γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ. Να αλαθέξνληαη
ηδίσο ηα νπνηαδήπνηε δηθαηψκαηα πξναηξέζεσο γηα ηελ αλάζεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ
εξγαζηψλ θαη, εάλ είλαη γλσζηφ, ην πξνζσξηλφ ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ άζθεζε ησλ ελ
ιφγσ δηθαησκάησλ, θαζψο θαη ν αξηζκφο θαη ε δηάξθεηα ηπρφλ παξαηάζεσλ∙ εάλ ην έξγν ή
ε ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζε πιείνλα ηκήκαηα, αλαθνξά ηεο ηάμεο κεγέζνπο ησλ δηάθνξσλ
ηκεκάησλ∙ αξηζκφο (-νί) αλαθνξάο ηεο νλνκαηνινγίαο CPV,
- πιεξνθνξίεο γηα ην ζηφρν ηνπ έξγνπ ή ηεο ζχκβαζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ αθνξά θαη
ηελ εθπφλεζε κειεηψλ,
- ζηελ πεξίπησζε ζπκθσληψλ-πιαίζην, λα αλαθέξεηαη επίζεο ε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα
ηεο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ, ε ζπλνιηθή εθηηκψκελε αμία ησλ εξγαζηψλ γηα φιε ηε δηάξθεηα
ηεο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ θαζψο θαη, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ε αμία θαη ε ζπρλφηεηα ησλ
ζπκβάζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα ζπλαθζνχλ,
β) πκβάζεηο πξνκεζεηψλ:
- θχζε ησλ πξνο παξάδνζε πξντφλησλ, κε επηζήκαλζε ηδίσο εάλ ε ππνβνιή
πξνζθνξψλ δεηείηαη γηα ηελ αγνξά, ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, κίζζσζε ή κίζζσζεπψιεζε ή γηα ζπλδπαζκφ απηψλ, αξηζκφο αλαθνξάο ηεο νλνκαηνινγίαο CPV∙ πνζφηεηα
ησλ πξνο παξάδνζε πξντφλησλ, κε αλαθνξά ηδίσο ησλ δηθαησκάησλ πξναηξέζεσο
(option) γηα ζπκπιεξσκαηηθέο αγνξέο θαη, εάλ είλαη γλσζηφ, πξνζσξηλφ ρξνλνδηάγξακκα
γηα ηελ άζθεζε ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ∙ δηθαηψκαηα πξναηξέζεσλ θαζψο θαη ν αξηζκφο
θαη ε δηάξθεηα ηπρφλ παξαηάζεσλ∙ αξηζκφο (-νί) αλαθνξάο ηεο νλνκαηνινγίαο CPV,
- ζε πεξίπησζε επαλαιακβαλφκελσλ ή αλαλεψζηκσλ ζπκβάζεσλ εληφο δεδνκέλεο
πεξηφδνπ, λα αλαθέξεηαη επίζεο, εάλ είλαη γλσζηφ, ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ επφκελσλ
ζπκβάζεσλ γηα ηηο πξνβιεπφκελεο πξνκήζεηεο,
- ζηελ πεξίπησζε ζπκθσληψλ-πιαίζην, λα αλαθέξεηαη επίζεο ε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα
ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην, ε ζπλνιηθή εθηηκψκελε αμία ησλ πξνκεζεηψλ γηα φιε ηε δηάξθεηα
ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην θαζψο θαη, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ε αμία θαη ε ζπρλφηεηα ησλ
ζπκβάζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα ζπλαθζνχλ,
γ) πκβάζεηο ππεξεζηψλ:
- θαηεγνξία θαη πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο∙ αξηζκφο (-νί) αλαθνξάο ηεο νλνκαηνινγίαο
CPV. πνζφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξαζρεζνχλ αλαθέξνληαη ηδίσο ηα δηθαηψκαηα
πξναηξέζεσο γηα ζπκπιεξσκαηηθέο αγνξέο θαη, εάλ είλαη γλσζηφ, ην πξνζσξηλφ

ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ άζθεζε ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ θαζψο θαη ν αξηζκφο θαη ε
δηάξθεηα ηπρφλ παξαηάζεσλ ζε πεξίπησζε αλαλεψζηκσλ ζπκβάζεσλ εληφο
ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ, αλαθέξεηαη, εάλ είλαη γλσζηφ, ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ
επφκελσλ ζπκβάζεσλ γηα ηηο πξνβιεπφκελεο αγνξέο ππεξεζηψλ.
- ηελ πεξίπησζε ζπκθσληψλ-πιαίζην, λα αλαθέξεηαη επίζεο ε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα
ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην, ε ζπλνιηθή εθηηκψκελε αμία ησλ εξγαζηψλ γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο
ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ θαζψο θαη, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ε αμία θαη ε ζπρλφηεηα ησλ
ζπκβάζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα ζπλαθζνχλ,
- δηεπθξηλίδεηαη θαηά πφζνλ ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο αθνξά απνθιεηζηηθά, βάζεη
λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ, κηα ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή
θαηεγνξία. Μλεία ηεο ελ ιφγσ ελ ιφγσ λνκνζεηηθήο, θαλνληζηηθήο ή δηνηθεηηθήο δηάηαμεο,
- δηεπθξηλίδεηαη αλ ηα λνκηθά πξφζσπα είλαη ππνρξεσκέλα λα δειψζνπλ ηα νλφκαηα θαη
ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηελ εθηέιεζε
ηεο ππεξεζίαο.
7. Δθφζνλ νη ζπκβάζεηο ππνδηαηξνχληαη ζε ηκήκαηα, αλαθνξά ηεο δπλαηφηεηαο ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα έλα, πεξηζζφηεξα ή/θαη γηα φια ηα ελ
ιφγσ ηκήκαηα.
8. Απνδνρή ή απαγφξεπζε ππνβνιήο ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ.
9. Δλδερνκέλσο, δηεπθξίληζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ηνπ νπνίνπ
απαηηείηαη ππεξγνιαβηθή αλάζεζε ζε ηξίηνπο κέζσ δηαδηθαζίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ
(άξζξν 41).
10. Δλδερνκέλσο, θξηηήξηα επηινγήο ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηα νπνία ελδέρεηαη λα επηθέξνπλ ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο θαη
απαηηνχκελα ζηνηρεία βάζεη ησλ νπνίσλ απνδεηθλχεηαη φηη δελ εκπίπηνπλ ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ απνθιεηζκφ. Πιεξνθνξίεο θαη νηεζδήπνηε δηαηππψζεηο
πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ειάρηζησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ
ηθαλνηήησλ πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη ππεξγνιάβνη. Διάρηζην επίπεδν ή ειάρηζηα
επίπεδα ηθαλνηήησλ πνπ ελδερνκέλσο απαηηνχληαη.
11. Πξνζεζκία νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ/πξνκεζεηψλ/ππεξεζηψλ ή δηάξθεηα ηεο
ζχκβαζεο έξγσλ/ πξνκεζεηψλ / ππεξεζηψλ. Δάλ είλαη δπλαηφλ, πξνζεζκία έλαξμεο ησλ
έξγσλ ή πξνζεζκία έλαξμεο ή παξάδνζεο ησλ πξνκεζεηψλ, ή παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ.
12. Καηά πεξίπησζε, νη εηδηθνί φξνη ζηνπο νπνίνπο ππφθεηηαη ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
13. α) εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο,
β) δηεχζπλζε ζηελ νπνία πξέπεη λα δηαβηβάδνληαη νη ελ ιφγσ αηηήζεηο,
γ) γιψζζα ή γιψζζεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα ζπληαρζνχλ νη αηηήζεηο.
14. Δλδερνκέλσο, απαηηνχκελεο εγγπήζεηο.
15. Βαζηθνί φξνη ρξεκαηνδφηεζεο θαη πιεξσκήο θαη/ή παξαπνκπέο ζηηο ζρεηηθέο
θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο.
16. Δλδερνκέλσο, λνκηθή κνξθή ηελ νπνία ζα πξέπεη λα πεξηβιεζεί ε θνηλνπξαμία
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε ζχκβαζε.
17. Κξηηήξηα επηινγήο ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
ηα νπνία ελδέρεηαη λα επηθέξνπλ ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο θαη απαηηνχκελα ζηνηρεία βάζεη ησλ
νπνίσλ απνδεηθλχεηαη φηη δελ εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ απνθιεηζκφ∙

θξηηήξηα επηινγήο, πιεξνθνξίεο θαη δηαηππψζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ
αμηνιφγεζε ησλ ειάρηζησλ φξσλ νηθνλνκηθνχ θαη ηερληθνχ ραξαθηήξα πνπ ζα πξέπεη λα
πιεξνί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ειάρηζην επίπεδν ή ειάρηζηα επίπεδα ηθαλνηήησλ πνπ
ελδερνκέλσο απαηηνχληαη.
18. Γηα ηηο ζπκθσλίεο-πιαίζην: αξηζκφο θαη ελδερνκέλσο ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ
πξνβιεπφκελσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ, πξνβιεπφκελε δηάξθεηα ηεο
ζπκθσλίαο-πιαίζην.
19. Γηα ηνλ αληαγσληζηηθφ δηάινγν θαη ηηο δηαδηθαζίεο δηαπξαγκάηεπζεο κε δεκνζίεπζε
πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ, λα αλαθέξεηαη, ελδερνκέλσο, ε ρξεζηκνπνίεζε δηαδηθαζίαο κε
δηαδνρηθέο θάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα κεηψλεηαη πξννδεπηηθά ν αξηζκφο ησλ πξνο ζπδήηεζε
ιχζεσλ ή ησλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε πξνζθνξψλ.
20. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα θιεηζηή δηαδηθαζία, δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ή
αληαγσληζηηθφ δηάινγν, ζηελ πεξίπησζε πνπ γίλεηαη ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο πεξηνξηζκνχ
ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα θιεζνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά, λα
ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν ή λα δηαπξαγκαηεπηνχλ: ειάρηζηνο αξηζκφο θαη,
ελδερνκέλσο, κέγηζηνο πξνβιεπφκελνο αξηζκφο ππνςεθίσλ θαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα
πνπ ζα εθαξκνζηνχλ γηα ηελ επηινγή ηνπ ελ ιφγσ αξηζκνχ ππνςεθίσλ.
21. Κξηηήξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 83 θαη ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηε
δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο: «ε ρακειφηεξε ηηκή» ή «πιένλ ζπκθέξνπζα
πξνζθνξά απφ νηθνλνκηθή άπνςε». Σα θξηηήξηα πνπ ζπληζηνχλ ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ή ηα θξηηήξηα θαηά θζίλνπζα ηάμε ζπνπδαηφηεηαο
αλαθέξνληαη εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ ή, ζηελ
πεξίπησζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ, ζην πεξηγξαθηθφ έγγξαθν.
22. Δλδερνκέλσο, εκεξνκελία ή εκεξνκελίεο δεκνζίεπζεο ηεο πξνθαηαξθηηθήο
πξνθήξπμεο ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δεκνζίεπζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην
παξάξηεκα VΗ, ή δήισζε φηη δελ έγηλε ηέηνηα δεκνζίεπζε.
23. Ζκεξνκελία απνζηνιήο ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο.
ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΖ ΤΝΑΦΘΔΗΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ
1. Δπσλπκία θαη δηεχζπλζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο/ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα.
2. Δπηιεγείζα δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε δηαδηθαζίαο
δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ (άξζξν 50),
αηηηνιφγεζε ηεο επηινγήο απηήο.
3. πκβάζεηο έξγσλ: θχζε θαη έθηαζε ησλ εξγαζηψλ.
πκβάζεηο πξνκεζεηψλ: είδνο θαη πνζφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ παξαδφζεθαλ, θαηά
πεξίπησζε, αλά πξνκεζεπηή∙ αξηζκφο αλαθνξάο ηεο νλνκαηνινγίαο CPV.
πκβάζεηο ππεξεζηψλ: θαηεγνξία θαη πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλ∙ αξηζκφο αλαθνξάο
ηεο νλνκαηνινγίαο CPV∙ πνζφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.
4. Ζκεξνκελία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.
5. Κξηηήξηα αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο.
6. Αξηζκφο ησλ παξαιεθζεηζψλ πξνζθνξψλ.
7. Όλνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ ή ησλ αλαδφρσλ.
8. Σηκή ή θιίκαθα ησλ ηηκψλ ειάρηζηε/κέγηζηε) πνπ θαηαβιήζεθαλ.

9. Αμία ηεο (ησλ) επηιεγείζαο(-ψλ) πξνζθνξάο(-ψλ) ή πςειφηεξε θαη ρακειφηεξε
πξνζθνξά πνπ ειήθζεζαλ ππφςε γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο.
10. Καηά πεξίπησζε, ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαηεζεί κε ππεξγνιαβία ζε ηξίηνπο
θαη ηελ αμία ηνπ.
11. Δλδερνκέλσο, ηνπο ιφγνπο πνπ δηθαηνινγνχλ δηάξθεηα ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην
αλψηεξε ησλ επηά εηψλ.
12. Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο δεκνζίεπζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα VΗ.
13. Ζκεξνκελία απνζηνιήο ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V
Πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο πξνθεξχμεηο ππεξγνιαβίαο πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 41
1. Δπσλπκία, δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη ηειενκνηνηππίαο, ειεθηξνληθή δηεχζπλζε
ηνπ αλαδφρνπ ή, αλ δελ ζπκπίπηνπλ, ηεο ππεξεζίαο απφ ηελ νπνία κπνξνχλ λα
δεηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο.
2. Ωο αθνινχζσο:
α) Σφπνο εθηέιεζεο/πινπνίεζεο ησλ έξγσλ, ηφπνο παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ ή ηφπνο
παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ.
β) Φχζε, πνζφηεηα θαη έθηαζε ησλ εξγαζηψλ∙ γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ, αξηζκφο (νί) αλαθνξάο ηεο νλνκαηνινγίαο CPV.
γ) Φχζε ησλ πξνο παξάδνζε πξντφλησλ, κε επηζήκαλζε ηδίσο εάλ ε ππνβνιή
πξνζθνξψλ δεηείηαη γηα ηελ αγνξά, ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, κίζζσζε ή κίζζσζεπψιεζε ή γηα ζπλδπαζκφ απηψλ, αξηζκφο(-νί) αλαθνξάο ηεο νλνκαηνινγίαο CPV.
δ) Καηεγνξία θαη πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλ. Αξηζκφο(-νί) αλαθνξάο ηεο νλνκαηνινγίαο
CPV.
3. Οηαδήπνηε θαζνξηζκέλε πξνζεζκία πεξάησζεο.
4. Όλνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ νξγάλνπ απφ ην νπνίν κπνξνχλ λα δεηεζνχλ νη ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα.
5. Ωο αθνινχζσο:
α) πξνζεζκία παξαιαβήο αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη/ή παξαιαβήο πξνζθνξψλ∙
β) δηεχζπλζε ζηελ νπνία πξέπεη λα δηαβηβάδνληαη νη ελ ιφγσ αηηήζεηο∙
γ) γιψζζα ή γιψζζεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί.
6. Κάζε απαηηνχκελε θαηάζεζε ή εγγχεζε.
7. Αληηθεηκεληθά θξηηήξηα πνπ ζα εθαξκνζηνχλ γηα ηελ επηινγή ησλ ππεξγνιάβσλ φζνλ
αθνξά ηελ πξνζσπηθή ηνπο θαηάζηαζε ή ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο.
8. Οπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο.
9. Ζκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πξνθήξπμεο.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI
Υαξαθηεξηζηηθά ζρεηηθά κε ηε δεκνζίεπζε
1. Γεκνζίεπζε ησλ πξνθεξχμεσλ
α) Οη πξνθεξχμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 41, 57 θαη 58 απνζηέιινληαη απφ ηηο
αλαζέηνπζεο αξρέο/αλαζέηνληεο θνξείο ή ηνπο αλαδφρνπο ζηελ Τπεξεζίαο Δθδφζεσλ
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ππφ ηε κνξθή πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 59. Σε κνξθή
απηή ηεξνχλ επίζεο νη αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 57 πξνθαηαξθηηθέο πξνθεξχμεηο πνπ
δεκνζηεχνληαη ζην «πξνθίι αγνξαζηή», φπσο πξνβιέπεηαη ζην ζεκείν 2, θαζψο θαη ε
γλσζηνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ δεκνζίεπζεο.
Οη πξνθεξχμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 41, 57 θαη 58 δεκνζηεχνληαη απφ ηελ
Τπεξεζίαο Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή απφ ηηο αλαζέηνπζεο
αξρέο/αλαζέηνληεο θνξείο ζηελ πεξίπησζε πξνθαηαξθηηθψλ πξνθεξχμεσλ πνπ
δεκνζηεχνληαη ζην «πξνθίι αγνξαζηή» ζχκθσλα κε ην άξζξν 59.
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο/αλαζέηνληεο θνξείο δχλαληαη, επηπιένλ, λα δεκνζηεχνπλ ηηο
πιεξνθνξίεο απηέο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ζην «πξνθίι αγνξαζηή», φπσο πξνβιέπεηαη
ζην ζεκείν 2.
β) ε Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ρνξεγεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή/ηνλ
αλαζέηνληα θνξέα ηε βεβαίσζε ηεο δεκνζίεπζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 59
παξάγξαθνο 8.
2. Γεκνζίεπζε πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ
Σν «πξνθίι αγνξαζηή» κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηηο πξνθαηαξθηηθέο πξνθεξχμεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 57, πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηξέρνπζεο πξνζθιήζεηο ππνβνιήο
πξνζθνξψλ, ηηο πξνγξακκαηηδφκελεο αγνξέο, ηηο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί, ηηο
δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ αθπξσζεί θαζψο θαη θάζε άιιε ρξήζηκε γεληθή πιεξνθνξία,
φπσο ηνλ αξκφδην επηθνηλσλίαο, αξηζκφ ηειεθψλνπ θαη ηειενκνηνηππίαο, ηαρπδξνκηθή
δηεχζπλζε θαη ειεθηξνληθή δηεχζπλζε.
3. Μνξθή θαη ιεπηνκέξεηεο
πξνθεξχμεσλ

ζρεηηθά

κε

ηελ

ειεθηξνληθή

δηαβίβαζε

ησλ

Ζ κνξθή θαη νη ιεπηνκέξεηεο δηαβίβαζεο ησλ πξνθεξχμεσλ κε ειεθηξνληθά κέζα είλαη
δηαζέζηκεο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε Γηαδηθηχνπ «http://simap.europa.eu».

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII
Μεηξψα
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 66 σο «κεηξψα» λννχληαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζην παξφλ
παξάξηεκα θαη, ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ επέιζεη ηξνπνπνηήζεηο ζε εζληθφ επίπεδν, ηα
κεηξψα πνπ ηα αληηθαηέζηεζαλ. Σν παξφλ παξάξηεκα είλαη απιψο ελδεηθηηθφ θαη δελ
πξνδηθάδεη ηε ζπκβαηφηεηα ησλ κεηξψσλ απηψλ κε ην θνηλνηηθφ δίθαην γηα ηελ ειεπζεξία
εγθαηάζηαζεο θαη ηελ ειεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ.
ΜΔΡΟ A: πκβάζεηο έξγσλ
Σα επαγγεικαηηθά κεηξψα θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά ζε θάζε
θξάηνο κέινο είλαη:
 ζην Βέιγην, ην «Registre du commerce»/«Handelsregister»,
 ζηε Βνπιγαξία, ην «Търговски регистър»
 ζηελ Σζερηθή Γεκνθξαηία, ην «obchodní rejstřík»,
 ζηε Γαλία, ην «Erhvervs- og Selskabsstyrelsen»,
 ζηε Γεξκαλία, ην «Handelsregister» θαη ην «Handwerksrolle»,
 ζηελ Δζζνλία, ην «Registrite ja Infosüsteemide Keskus»,
 ζηελ Ηξιαλδία: ν εξγνιήπηεο κπνξεί λα θιεζεί λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθφ απφ ην
«Registrar of Companies» ή ην «Registrar of Friendly Societies» ή, ζε δηαθνξεηηθή
πεξίπησζε, πηζηνπνηεηηθφ πνπ βεβαηψλεη φηη ν εξγνιήπηεο δήισζε ελφξθσο φηη αζθεί ην
ελ ιφγσ επάγγεικα ζηε ρψξα φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο, ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη ππφ
θαζνξηζκέλε εκπνξηθή επσλπκία,
 ζηελ Διιάδα: ην «Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ — ΜΔΔΠ» ηνπ Τπνπξγείνπ
Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ (Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ),
 ζηελ Ηζπαλία, ην «Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado»,
 ζηε Γαιιία, ην «Registre du commerce et des sociétés» θαη ην «Répertoire des métiers»,
 ζηελ Ηηαιία, ην «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato»,
 ζηελ Κχπξν, ν εξγνιήπηεο κπνξεί λα θιεζεί λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ «Council
for the Registration and Audit of Civil Engineering and Building Contractors (πκβνχιην
Δγγξαθήο θαη Διέγρνπ Δξγνιεπηψλ Οηθνδνκηθψλ θαη Σερληθψλ Έξγσλ)» ζχκθσλα κε
ηνλ πεξί Δγγξαθήο θαη Διέγρνπ Δξγνιεπηψλ Οηθνδνκηθψλ θαη Σερληθψλ Έξγσλ Νφκν,
 ζηε Λεηηνλία, ην «Uzņēmumu reģistrs» («κεηξψν επηρεηξήζεσλ»),
 ζηε Ληζνπαλία, ην «Juridinių asmenų registras»,
 ζην Λνπμεκβνχξγν, ην «Registre aux firmes», θαη ην «Rôle de la chambre des métiers»,
 ζηελ Οπγγαξία, ην «Cégnyilvántartás», ην «egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása»,
 ζηε Μάιηα, ν εξγνιήπηεο παξέρεη ην ζρεηηθφ «numru ta’ registrazzjoni tat-Taxxa tal-Valur
Miżjud (VAT) u n-numru tal-licenzja ta’ kummerc», ή, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εηαηξηθή
ζρέζε ή εηαηξεία, ην ζρεηηθφ αξηζκφ θαηαρψξηζεο πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηε καιηέδηθε
αξρή γηα ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο,
 ζηηο Κάησ Υψξεο, ην «Handelsregister»,
 ζηελ Απζηξία, ην «Firmenbuch», ην «Gewerberegister» θαη ηα «Mitgliederverzeichnisse
der Landeskammern»,
 ζηελ Πνισλία, ην «Krajowy Rejestr Sądowy» εζληθή γξακκαηεία),
 ζηελ Πνξηνγαιία, ην «Instituto da Construção e do Imobiliário» (INCI)),

 ζηε Ρνπκαλία, ην «Registrul Comerţului»,
 ζηε ινβελία, ην «Sodni register» θαη ην «obrtni register»,
 ζηε ινβαθία, ην «Obchodný register»,
 ζηε Φηλιαλδία, ην «Kaupparekisteri»/«Handelsregistret»,
 ζηε νπεδία, ην «aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren»,
 ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην: ν εξγνιήπηεο κπνξεί λα θιεζεί λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθφ
απφ ην «Registrar of Companies» ή, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, πηζηνπνηεηηθφ πνπ
βεβαηψλεη φηη ν εξγνιήπηεο δήισζε ελφξθσο φηη αζθεί ην ελ ιφγσ επάγγεικα ζηε ρψξα
φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο, ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη ππφ θαζνξηζκέλε εκπνξηθή
επσλπκία.
ΜΔΡΟ Β: πκβάζεηο πξνκήζεησλ
Σα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα θαη νη αληίζηνηρεο δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά είλαη:
 ζην Βέιγην, ην «Registre du commerce»/«Handelsregister»,
 ζηε Βνπιγαξία, ην «Търговски регистър»
 ζηελ Σζερηθή Γεκνθξαηία, ην «obchodní rejstřík»,
 ζηε Γαλία, ην «Erhvervs- og Selskabsstyrelsen»,
 ζηε Γεξκαλία, ην «Handelsregister» θαη ην «Handwerksrolle»,
 ζηελ Δζζνλία, ην «Registrite ja Infosüsteemide Keskus»,
 ζηελ Διιάδα, ην «Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην» θαη ην «Μεηξψν
Καηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ Τιηθνχ»,
 ζηελ Ηζπαλία, ην «Registro Mercantil» ή, ζηελ πεξίπησζε κε θαηαρσξεκέλσλ ζε κεηξψν
πξνζψπσλ, πηζηνπνηεηηθφ πνπ βεβαηψλεη φηη ην ελ ιφγσ πξφζσπν δήισζε ελφξθσο φηη
αζθεί ην επάγγεικα απηφ,
 ζηε Γαιιία, ην «Registre du commerce et des sociétés» θαη ην «Répertoire des métiers»,
 ζηελ Ηξιαλδία, ν πξνκεζεπηήο κπνξεί λα θιεζεί λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθφ απφ ην
«Registrar of Companies» ή ην «Registrar of Friendly Societies», ην νπνίν πηζηνπνηεί φηη
έρεη ζπζηήζεη εηαηξεία ή είλαη θαηαρσξεκέλνο ζε εκπνξηθφ κεηξψν ή, εάλ ηνχην δελ είλαη
δπλαηφ, πηζηνπνηεηηθφ πνπ βεβαηψλεη φηη ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν δήισζε ελφξθσο φηη
αζθεί ην ελ ιφγσ επάγγεικα ζηε ρψξα φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν, ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν,
ππφ θαζνξηζκέλε εκπνξηθή επσλπκία,
 ζηελ Ηηαιία, ην «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato»
θαη ην «Registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato»,
 ζηελ Κχπξν, ν πξνκεζεπηήο κπνξεί λα θιεζεί λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθφ απφ ην
«Registrar of Companies and Official Receiver» (Έθνξν Δηαηξεηψλ θαη Δπίζεκν
Παξαιήπηε) ή, δηαθνξεηηθά, βεβαίσζε ζηελ νπνία λα δηεπθξηλίδεηαη φηη ν ελδηαθεξφκελνο
δήισζε ελφξθσο φηη αζθεί ην ελ ιφγσ επάγγεικα ζηε ρψξα φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο,
ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη ππφ θαζνξηζκέλε εκπνξηθή επσλπκία,
 ζηε Λεηηνλία, ην «Uzņēmumu reģistrs» («κεηξψν επηρεηξήζεσλ»),
 ζηε Ληζνπαλία, ην «Juridinių asmenų registras»,
 ζην Λνπμεκβνχξγν, ην «Registre aux firmes», θαη ην «Rôle de la chambre des métiers»,
 ζηελ Οπγγαξία, ην «Cégnyilvántartás», ην «egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása»,
 ζηε Μάιηα: ν πξνκεζεπηήο πξνζθνκίδεη ην ζρεηηθφ «numru ta’ registrazzjoni tat-Taxxa
tal-Valur Miżjud (VAT) u n-numru tal-licenzja ta’ kummerc», ή, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα
εηαηξηθή ζρέζε ή εηαηξεία, ην ζρεηηθφ αξηζκφ θαηαρψξηζεο πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηε
καιηέδηθε αξρή γηα ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο,

 ζηηο Κάησ Υψξεο, ην «Handelsregister»,
 ζηελ Απζηξία, ην «Firmenbuch», ην «Gewerberegister» θαη ηα «Mitgliederverzeichnisse
der Landeskammern»,
 ζηελ Πνισλία, ην «Krajowy Rejestr Sądowy» (εζληθή γξακκαηεία),
 ζηελ Πνξηνγαιία, ην «Registro nacional des Pessoas Colectivas»,
 ζηε Ρνπκαλία, ην «Registrul Comerţului»,
 ζηε ινβελία, ην «Sodni register» θαη ην «obrtni register»,
 ζηε ινβαθία, ην «Obchodný register»,
 ζηε Φηλιαλδία, ην «Kaupparekisteri»/«Handelsregistret»,
 ζηε νπεδία, ην «aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren»,
 ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ν πξνκεζεπηήο κπνξεί λα θιεζεί λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθφ
απφ ην «Registrar of Companies», ην νπνίν βεβαηψλεη φηη έρεη ζπζηήζεη εηαηξεία ή φηη
είλαη εγγεγξακκέλνο ζε κεηξψν ή, εάλ ηνχην δελ είλαη δπλαηφ, πηζηνπνηεηηθφ πνπ
βεβαηψλεη φηη ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν δήισζε ελφξθσο φηη αζθεί ην ελ ιφγσ
επάγγεικα ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη ππφ θαζνξηζκέλε εκπνξηθή επσλπκία.
ΜΔΡΟ Γ: πκβάζεηο ππεξεζηψλ
Σα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα θαη νη αληίζηνηρεο δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά είλαη:
 ζην Βέιγην, ην «Registre du commerce/Handelsregister» θαη ηα «Ordres professionnels /Beroepsorden»,
 ζηε Βνπιγαξία, ην «Търговски регистър»
 ζηελ Σζερηθή Γεκνθξαηία, ην «obchodní rejstřík»,
 ζηε Γαλία, ην «Erhvervs- og Selskabsstyrelsen»,
 ζηε Γεξκαλία, ην «Handelsregister», ην «Handwerksrolle», ην «Vereinsregister», ην
«Partnerschaftsregister» θαη ηα «Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der
Länder»,
 ζηελ Δζζνλία, ην «Registrite ja Infosüsteemide Keskus»,
 ζηελ Ηξιαλδία, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ κπνξεί λα θιεζεί λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθφ
εθδνζέλ απφ ην «Registrar of companies», ή ην «Registrar of Friendly Societies» ή, εάλ
ειιείςεη απηνχ, πηζηνπνηεηηθφ πνπ βεβαηψλεη φηη ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν δήισζε
ελφξθσο φηη αζθεί ην ελ ιφγσ επάγγεικα ζηε ρψξα φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν, ζε
ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη ππφ θαζνξηζκέλε εκπνξηθή επσλπκία,
 ζηελ Διιάδα, κέρξη ηε ζχζηαζε ηνπ Δληαίνπ Μεηξψνπ Δπηρεηξήζεσλ Ακπληηθνχ Σνκέα,
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 θαη 13 ηνπ άξζξνπ 36, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ κπνξεί λα
θιεζεί λα πξνβεί ζε έλνξθε δήισζε ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο∙ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα εζληθή
λνκνζεζία, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κειεηψλ φπσο αλαθέξεηαη ζην παξάξηεκα Η, ηα
επαγγεικαηηθά κεηξψα είλαη ην «Μεηξψν Μειεηεηψλ» θαη ην «Μεηξψν Γξαθείσλ
Μειεηψλ»,
 ζηελ Ηζπαλία, ην «Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado»,
 ζηε Γαιιία, ην «Registre du commerce et des sociétés» θαη ην «Répertoire des métiers»,
 ζηελ Ηηαιία, ην «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato», ην «Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato», ή ην «Consiglio
nazionale degli ordini professionali»,
 ζηελ Κχπξν, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ κπνξεί λα θιεζεί λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθφ απφ
ην «Registrar of Companies and Official Receiver» (Έθνξν Δηαηξεηψλ θαη Δπίζεκν
Παξαιήπηε) ή, δηαθνξεηηθά, βεβαίσζε ζηελ νπνία λα δηεπθξηλίδεηαη φηη ν ελδηαθεξφκελνο

δήισζε ελφξθσο φηη αζθεί ην ελ ιφγσ επάγγεικα ζηε ρψξα φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο,
ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη ππφ θαζνξηζκέλε εκπνξηθή επσλπκία,
 ζηε Λεηηνλία, ην «Uzņēmumu reģistrs» («κεηξψν επηρεηξήζεσλ»),
 ζηε Ληζνπαλία, ην «Juridinių asmenų registras»,
 ζην Λνπμεκβνχξγν, ην «Registre aux firmes», θαη ην «Rôle de la chambre des métiers»,
 ζηελ Οπγγαξία, ην «Cégnyilvántartás», ην «egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása»,
νξηζκέλα «szakmai kamarák nyilvántartása» ή, ζηηο πεξηπηψζεηο νξηζκέλσλ
δξαζηεξηνηήησλ, πηζηνπνηεηηθφ πνπ βεβαηψλεη φηη επηηξέπεηαη ζην ελ ιφγσ πξφζσπν λα
αζθεί ηε ζπγθεθξηκέλε εκπνξηθή ή επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα,
 ζηε Μάιηα, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πξνζθνκίδεη ην ζρεηηθφ «numru ta’ registrazzjoni tatTaxxa tal-Valur Miżjud VAT) u n-numru tallicenzja ta’ kummerc» ή, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα
εηαηξηθή ζρέζε ή εηαηξεία, ην ζρεηηθφ αξηζκφ θαηαρψξηζεο πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηε
καιηέδηθε αξρή γηα ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο,
 ζηηο Κάησ Υψξεο, ην «Handelsregister»,
 ζηελ Απζηξία, ην «Firmenbuch», ην «Gewerberegister» θαη ηα «Mitgliederverzeichnisse
der Landeskammern»,
 ζηελ Πνισλία, ην «Krajowy Rejestr Sądowy» (εζληθή γξακκαηεία),
 ζηελ Πνξηνγαιία, ην «Registro nacional des Pessoas Colectivas»,
 ζηε Ρνπκαλία, ην «Registrul Comerţului»,
 ζηε ινβελία, ην «Sodni register» θαη ην «obrtni register»,
 ζηε ινβαθία, ην «Obchodný register»,
 ζηε Φηλιαλδία, ην «Kaupparekisteri»/«Handelsregistret»,
 ζηε νπεδία, ην «aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren»,
 ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ κπνξεί λα θιεζεί λα πξνζθνκίζεη
πηζηνπνηεηηθφ απφ ην «Registrar of companies» ή, εάλ ηνχην δελ είλαη δπλαηφ,
πηζηνπνηεηηθφ πνπ βεβαηψλεη φηη ην ελ ιφγσ πξφζσπν δήισζε ελφξθσο φηη αζθεί ην
ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα, ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη ππφ θαζνξηζκέλε εκπνξηθή
επσλπκία.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VIII
Απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο παξαιαβήο ησλ αηηήζεσλ
ζπκκεηνρήο θαη ησλ πξνζθνξψλ
Σα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο παξαιαβήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ πξνζθνξψλ
πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα δηαζθαιίδνπλ, κε ηα θαηάιιεια ηερληθά κέζα θαη δηαδηθαζίεο, φηη:
α. νη ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο ζρεηηθά κε ηηο αηηήζεηο ζπκκεηνρήο θαη ηηο πξνζθνξέο είλαη
ζχκθσλεο πξνο ηηο εζληθέο δηαηάμεηο πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί θαη’ εθαξκνγή ηνπ ΠΓ
150/2001 (νδεγία 1999/93/ΔΚ)∙
β. κπνξεί λα θαζνξηζζεί κε αθξίβεηα ε ψξα θαη ε εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ αηηήζεσλ
ζπκκεηνρήο θαη ησλ πξνζθνξψλ∙
γ. κπνξεί λα δηαζθαιίδεηαη επιφγσο φηη θαλείο δελ κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζηηο
δηαβηβαδφκελεο δπλάκεη ησλ σο άλσ απαηηήζεσλ πιεξνθνξίεο πξηλ απφ ηηο
πξνθαζνξηζκέλεο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο∙
δ. ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο ελ ιφγσ απαγφξεπζεο πξφζβαζεο, κπνξεί λα
δηαζθαιηζζεί επιφγσο φηη ε παξαβίαζε είλαη ζαθψο αληρλεχζηκε∙
ε. κφλνλ ηα εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα κπνξνχλ λα θαζνξίδνπλ ή λα ηξνπνπνηνχλ ηηο
εκεξνκελίεο απνζθξάγηζεο ησλ παξαιεθζεηζψλ πιεξνθνξηψλ∙
ζη. ε πξφζβαζε ζην ζχλνιν ή ζε κέξνο ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ, θαηά ηα δηάθνξα
ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, είλαη δπλαηή κφλνλ κε ηαπηφρξνλεο
ελέξγεηεο ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ πξνζψπσλ∙
δ. ε πξφζβαζε ζηηο δηαβηβαδφκελεο πιεξνθνξίεο κε ηαπηφρξνλεο ελέξγεηεο ησλ
εμνπζηνδνηεκέλσλ πξνζψπσλ είλαη δπλαηή κφλνλ κεηά ηελ πξνθαζνξηζκέλε
εκεξνκελία∙
ε. ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξειήθζεζαλ θαη απνζθξαγίζζεθαλ θαη’ εθαξκνγή ησλ ελ
ιφγσ απαηηήζεσλ έρνπλ πξφζβαζε κφλνλ ηα πξφζσπα ηα εμνπζηνδνηεκέλα λα ιάβνπλ
γλψζε.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΥ
ηνηρεία εγγξάθσλ ζχκβαζεο
1. Ζ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
α) ηελ επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
β) ηελ πξνζεζκία γηα ηελ παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ πξνζθνξψλ απφ
ηελ αξκφδηα ππεξεζία, ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ ηξφπν ππνβνιήο ηνπο,
γ) ην φλνκα, ηε δηεχζπλζε, ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ θαη ηειενκνηνηππηθνχ κεραλήκαηνο
(FAX), ηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί
ηνλ δηαγσληζκφ, θαζψο θαη ηνλ αξκφδην ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο απηήο,
δ) ηα αξκφδηα φξγαλα γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ησλ ζπκβάζεσλ, ηελ
εκεξνκελία, ηελ ψξα θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο (π.ρ.
ηφπνο δηεμαγσγήο), θαζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ
εθάζηνηε δηαδηθαζία,
ε) ηελ αθξηβή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δπίζεο, νπνηαδήπνηε
δηθαηψκαηα πξναίξεζεο γηα ζπκπιεξσκαηηθέο ή λέεο ζπκβάζεηο θαη, εθφζνλ είλαη
γλσζηφ, ην πξνζσξηλφ ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ απηψλ,
θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ θαη ηε δηάξθεηα ηπρφλ παξαηάζεσλ,
ζη) ην είδνο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο έγθξηζεο γηα ηε δηελέξγεηα απηήο,
δ) ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε, ηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηνλ ηξφπν πιεξσκήο.
Δπίζεο ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ην ηκήκα ή ηα ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο ζηελ
πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ζρεηηθήο πξνζθνξάο,
ε) ην λφκηζκα ηεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο,
ζ) ηηο πξνυπνζέζεηο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ηηκήκαηνο κεηά ηελ θαηαθχξσζε, εθφζνλ
θξίλεηαη φηη απαηηείηαη ηέηνηνο φξνο,
η) ηηο απαηηνχκελεο εγγπήζεηο ηνλ ηχπν, ηα πνζνζηά, ην λφκηζκα, ην ρξφλν ππνβνιήο ησλ
εγγπήζεσλ, φινπο ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο απηψλ, θαζψο θαη άιιεο εμαζθαιίζεηο, εάλ
δεηνχληαη,
ηα) ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά (πξνδηαγξαθέο), ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ
πξντφλησλ, ππεξεζηψλ ή έξγσλ, ηνλ ηξφπν ηεο εθηέιεζεο ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο
δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο, ηελ πξνζεζκία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ηνλ ηφπν
θαη ρξφλν εθηέιεζεο, θαζψο θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά, αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο
ζχκβαζεο,
ηβ) ηνλ ηχπν θαη ην πεξηερφκελν ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ηνπο φξνπο θαη ηα θξηηήξηα
πνηνηηθήο επηινγήο, θαζψο θαη ηα ειάρηζηα επίπεδα απηψλ, ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο
απνθιεηζκνχ, ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα θαη ηελ ηερληθή ή/θαη
επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ησλ ππνςεθίσλ ή πξνζθεξφλησλ,
ηγ) ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο,
ηδ) ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ,
ηε) ην θξηηήξην αλάζεζεο, ηε δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ,
ηζη) ηε δηάξθεηα ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ,
ηδ) ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο, απφθιηζε απφ ηνπο νπνίνπο ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςε ηεο
αίηεζεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο πξνζθνξάο,

ηε) φινπο ηνπο εηδηθνχο θαη γεληθνχο φξνπο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ηδίσο δε ηηο
ππνρξεψζεηο γηα ηελ αζθάιεηα εθνδηαζκνχ, ηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ, ηελ
ππεξγνιαβία, ηε δηαρείξηζε πνηφηεηαο, ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε θαη ηνπο φξνπο
παξάδνζεο, παξαιαβήο θαη πιεξσκήο,
ηζ) νπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο κε ηε κνξθή ζαθψλ, αθξηβψλ θαη θαηεγνξεκαηηθψλ
ξεηξψλ αλαζεψξεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδερνκέλσο ξεηξψλ αλαζεψξεζεο
ηηκψλ ή πξναηξέζεσλ,
θ) ηα απαηηνχκελα απνδεηθηηθά κέζα (δειψζεηο, δηθαηνινγεηηθά θ.ιπ.),
θα) ηνλ θαηάινγν θαη ηε ζεηξά ηζρχνο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο,
θβ) φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δηάζεζεο ησλ εγγξάθσλ ηεο
ζχκβαζεο,
θγ) ηε δηαδηθαζία πξφζβαζεο ησλ ππνςεθίσλ θαη πξνζθεξφλησλ ζηα δηθαηνινγεηηθά, ζηηο
ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδφκελσλ ζηελ θείκελε
λνκνζεζία,
θδ) ηηο ηπρφλ θξαηήζεηο, εηζθνξέο, δαζκνχο, θφξνπο θαη νπνηαδήπνηε άιια έμνδα πνπ
βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν,
θε) ηηο ξήηξεο δηαθάλεηαο θαη ειέγρνπ πνπ δηέπνπλ ηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο
ησλ ζπκβάζεσλ
θζη) ηελ έλλνκε πξνζηαζία,
θδ) ηελ πεξίπησζε επαλάιεςεο, καηαίσζεο ή αθχξσζεο κέξνπο ή φιεο ηεο δηαδηθαζίαο
θαη
θε) ην ζρέδην ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνβιέπεηαη λα ππνγξαθεί κε ηνλ αλάδνρν.
2. Δηδηθά γηα ηηο ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο πιηθψλ ζα πξέπεη θαη’ ειάρηζηνλ λα
πεξηιακβάλνληαη θαη ηα αθφινπζα:
α) Ο επηζπκεηφο ρξφλνο θφξησζεο θαη ν ηξφπνο παξάδνζεο πιηθψλ (ειεχζεξν ζηηο
απνζήθεο ησλ ΔΓ ή ζχκθσλα κε ηνπο επίζεκνπο θαλφλεο ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξηθνχ
Δπηκειεηεξίνπ γηα ηελ εξκελεία ησλ εκπνξηθψλ φξσλ πνπ θάζε θνξά ηζρχνπλ),
β) Ο ηξφπνο ειέγρνπ γηα ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή.
γ) Ο ρξφλνο έθδνζεο θαη παξάδνζεο ησλ αδεηψλ εμαγσγήο, ν εθηεισληζκφο ησλ πιηθψλ
θαζψο θαη νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο θαη ηελ αζθάιηζε ησλ εηδψλ.
δ) Ζ ππνρξέσζε, εθφζνλ απαηηείηαη, ηεο θσδηθνπνίεζεο ησλ πιηθψλ θαη άιινπο εηδηθνχο,
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε πξνκήζεηαο, φξνπο ζπκθσληψλ,
ε) Ζ ππνρξέσζε επηζηξνθήο ηνπ ζηαζεξνχ θαη κε επαλαιακβαλφκελνπ θφζηνπο,
ζη) Δθφζνλ απαηηείηαη, ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζην νπνίν λα πεξηιακβάλεηαη
θαη ζρέδην πνηφηεηαο. Δπίζεο νη απαηηήζεηο θξαηηθήο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα
κε ηνλ ηζρχνληα θάζε θνξά Καλνληζκφ Κξαηηθήο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο,
δ) Ζ αλάιπζε, εθφζνλ απαηηείηαη, ηνπ θηλδχλνπ πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο,
αλαγξαθή – δηθαηνιφγεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ πιηθνχ θαη ηνπ θφζηνπο
ελδηάκεζεο ιχζεο,
ε) Οη απαηηήζεηο αξρηθήο ππνζηήξημεο δχν εηψλ ηνπιάρηζηνλ, ελ ζπλερεία ππνζηήξημεο,
δηαζεζηκφηεηαο θαη ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πιηθψλ,
ζ) Οη απαηηήζεηο θαη ηα ζηνηρεία πξνζθνξψλ ζρεηηθά κε ην ρξνλνδηάγξακκα πιεξσκψλ,

η) Οη απαηηήζεηο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα δείγκαηα ηεο ππεξεζίαο, ησλ ππνςεθίσλ
θαη απφ ηα πξνο παξαιαβή ζπκβαηηθά πιηθά,
ηα) ην δηθαίσκα θαη ηα πνζνζηά απμνκείσζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα πνζνηήησλ κε ηελ
θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο.
3. Δπηπιένλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο παξαγξάθνπ 1, γηα ηηο ζπκβάζεηο έξγσλ ε
δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ πεξηιακβάλεη:
α) ηνλ πξνυπνινγηζκφ δεκνπξάηεζεο, ην ηηκνιφγην δεκνπξάηεζεο, ηελ εηδηθή ζπγγξαθή
ππνρξεψζεσλ, ηελ ηερληθή πεξηγξαθή, ηελ ηερληθή κειέηε ή/θαη ηε δηακφξθσζε απηψλ
κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ,
β) ηνλ ηξφπν ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.
4. Δπηπιένλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο παξαγξάθνπ 1, γηα ηηο ζπκβάζεηο κειεηψλ θαη
παξνρήο ηερληθψλ ππεξεζηψλ ε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ πεξηιακβάλεη:
α) ην ηεχρνο ηερληθψλ δεδνκέλσλ, ηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, ην ηεχρνο
πξνεθηηκψκελσλ ακνηβψλ ή/θαη ηε δηακφξθσζε απηψλ κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηεο
ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ,
β) ηελ θαηεγνξία κειέηεο, θαηά ηελ πεξίπησζε (15) ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ
λ.4412/16 πνπ απαηηείηαη γηα θάζε επί κέξνπο κειεηεηηθφ αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο,
θαζψο θαη ηα ειάρηζηα επίπεδα ηερληθήο θαηαιιειφηεηαο γεληθήο εκπεηξίαο αλά
θαηεγνξία κειέηεο, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξνο αλάζεζε ζχκβαζε,
γ) ηηο πξνδηαγξαθέο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο ,
5. Γηα ηηο ζπκβάζεηο έξγσλ, πέξαλ ησλ αλσηέξσ, θαηά ηε ζχληαμε ησλ εγγξάθσλ
ηεο ζχκβαζεο, ηζρχνπλ θαη ηα αθφινπζα:
α) Καηά ηελ έγθξηζε ηεο δηαθήξπμεο ην ππάξρνλ ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζρέδην
δηαθήξπμεο πξνζαξκφδεηαη, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα πξφηππα ηεχρε δηαθήξπμεο
εθφζνλ απηφ απαηηείηαη. Δπίζεο, γίλεηαη θαη αλαγθαία πξνζαξκνγή ησλ άιισλ
ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο πνπ ζπλεπάγεηαη ε αιιαγή ηεο δηαθήξπμεο.
β) Με ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο επηηξέπεηαη λα αλαιάβεη ν αλάδνρνο ηελ αλαγθαία
ζπκπιήξσζε ή πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο πξνο ηα δεδνκέλα ηνπ
εδάθνπο.
γ) Ζ δηαθήξπμε κλεκνλεχεη ηα ηερληθά ηεχρε θαη ζρέδηα πνπ καδί κε απηήλ απνηεινχλ ηε
βάζε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ηα
ηεχρε απηά πξνζδηνξίδνληαη ζηε ζχκβαζε.
δ) Σα ηερληθά ηεχρε είλαη ζρέδηα θαη θείκελα πνπ δίλνπλ εηθφλα ηνπ έξγνπ πνπ πξφθεηηαη λα
θαηαζθεπαζηεί θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη ν αλάδνρνο κε ηε ζχκβαζε
(ηερληθή πεξηγξαθή, ζπγγξαθέο ππνρξεψζεσλ θ.ιπ.).
ε) Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο ππεξεζίαο απνηειεί έλδεημε ηεο πξνεθηίκεζεο ηνπ θφζηνπο ηνπ
έξγνπ θαη αλψηαην φξην πξνζθνξάο, φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δελ νξίδνπλ ξεηά
φηη επηηξέπνληαη πξνζθνξέο κεγαιχηεξεο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ππεξεζίαο ή
αξλεηηθέο εθπηψζεηο. Ο πξνυπνινγηζκφο κπνξεί λα είλαη αλαιπηηθφο ή λα πεξηιακβάλεη
θαη’ απνθνπή ηίκεκα γηα ην έξγν ή ηκήκαηά ηνπ.
ζη) Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ εγθξίλεηαη
Καλνληζκφο Αλαιπηηθψλ θαη Πεξηγξαθηθψλ Σηκνινγίσλ Δξγαζηψλ αλάινγα κε ηελ
θαηεγνξία θαη ην κέγεζνο ησλ έξγσλ θαη κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα ηεο πεξηνρήο
εθηέιεζήο ηνπ.

δ) Ο Καλνληζκφο Αλαιπηηθψλ θαη Πεξηγξαθηθψλ Σηκνινγίσλ Δξγαζηψλ, κεηά ηελ έγθξηζή
ηνπ, ηζρχεη ππνρξεσηηθά γηα φιεο ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πνπ δεκνπξαηνχλ δεκφζηεο
ζπκβάζεηο έξγσλ.
ε) ηηο ηηκέο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ ηηκνινγίνπ, ηφζν ηεο ππεξεζίαο φζν θαη ηεο
πξνζθνξάο, πεξηιακβάλεηαη θάζε ζρεηηθή δαπάλε, θαζψο θαη ηα γεληθά έμνδα θαη
φθεινο ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο. Αλ γίλεηαη ξεηή κλεία ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο κπνξεί λα πξνζηίζεηαη ζηελ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο πνζνζηφ
γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο, πνπ νξίδεηαη ζε δεθανθηψ ηνηο εθαηφ (18%) αλεμαξηήησο
πεγήο ρξεκαηνδφηεζεο ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ε κε αξ. πξση. 8371/ 27.7.2016
ζπκθσλία κεηαμχ Δξγνιεπηηθψλ Δλψζεσλ θαη Π.Ο.ΔΜΓΤΓΑ, φπσο ηζρχεη ή ηπρφλ
κειινληηθέο ζπκθσλίεο.
ζ) Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, φηαλ είλαη αλαιπηηθφο, νκαδνπνηεί ηηο
νκνεηδείο εξγαζίεο κε έλδεημε ηνπ αζξνίζκαηνο ηεο δαπάλεο θάζε νκάδαο. Αλ δελ
ππάξρεη ηέηνηα νκαδνπνίεζε, λνείηαη φηη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ είλαη κία νκάδα. Αλ
θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε απνθιεηζηηθά ρακειφηεξε ηηκή θαη ε πξνζθνξά βαζίδεηαη ζε
επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο, ν πξνυπνινγηζκφο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα αλαιχεηαη
ζε «Οκάδεο εξγαζηψλ» αλά θαηεγνξία έξγσλ. Οη «Οκάδεο Δξγαζηψλ» αλά θαηεγνξία
έξγσλ θαζνξίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ.
ηελ πεξίπησζε πνπ θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε απνθιεηζηηθά ρακειφηεξε ηηκή θαη ε
πξνζθνξά βαζίδεηαη ζε ειεχζεξε ζπκπιήξσζε αλνηθηνχ ηηκνινγίνπ (πεξίπησζε
ζχκβαζεο Κ.Ο.), νη ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ κπνξεί λα είλαη αλαιπηηθέο ή πεξηιεπηηθέο γηα
νινθιεξσκέλα ηκήκαηα ζχλζεησλ εξγαζηψλ ή λα είλαη θαη’ απνθνπή ηηκέο γηα επξχηεξα
ηκήκαηα ηνπ έξγνπ ή γηα φιν ην έξγν.
η) Ζ αλαζέηνπζα αξρή ρνξεγεί έληππν ζπκπιήξσζεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ή
πεξηιακβάλεη ζρεηηθφ ππφδεηγκα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά πεξίπησζε.
6. Γηα ηηο ζπκβάζεηο κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ
επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζην έθην κέξνο ηνπ παξφληνο
«Καηψηαηα Όξηα», πέξαλ ησλ αλσηέξσ, θαηά ηε ζχληαμε ησλ εγγξάθσλ ηεο
ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη θαη ηα παξαθάησ:
α) Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο πεξηιακβάλεη ηηο πξνβιέςηκεο πξνεθηηκψκελεο
ακνηβέο ησλ επί κέξνπο κειεηψλ θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ πνπ απαξηίδνπλ ηε ζχκβαζε.
ηελ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη πνζνζηφ δέθα πέληε ηνηο εθαηφ
(15%) σο απξφβιεπηεο δαπάλεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ
186 ηνπ λ. 4412/16.
β) Ζ πξνεθηηκψκελε ακνηβή απνηειεί γηλφκελν ησλ κνλάδσλ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη
ινηπψλ πξνζδηνξηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνο κειέηε έξγνπ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην
Σεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ ηνπ έξγνπ, κε ηηο ηηκέο ακνηβψλ, αλά θαηεγνξία έξγνπ θαη
κνλάδα θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηνπ Καλνληζκνχ Πξνεθηηκψκελσλ Ακνηβψλ ηεο
πεξίπησζεο δ΄. Όηαλ ζηελ πξνο αλάζεζε ζχκβαζε πεξηιακβάλνληαη κειέηεο
θαηεγνξηψλ νη νπνίεο δελ ηηκνινγνχληαη ζηνλ Καλνληζκφ ηεο πεξίπησζεο δ΄, ε
πξνεθηηκψκελε ακνηβή ππνινγίδεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, κε
βάζε πνζνηηθά ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην Σεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ θαη ηηο
εηδηθέο δηαηάμεηο πεξί ακνηβήο ησλ θαηεγνξηψλ απηψλ, εθφζνλ ηζρχνπλ, άιισο απφ
ζπγθξηηηθά ζηνηρεία γηα ακνηβέο ζπλαθψλ κειεηψλ ή παξνρήο ηερληθψλ ππεξεζηψλ.
γ) Γηα εξεπλεηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο εξγαζίεο (φπσο ηδίσο γεσηερληθέο έξεπλεο θαη
ηνπνγξαθηθέο κειέηεο), γηα ηηο νπνίεο δελ είλαη δπλαηφο ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο
κνλάδσλ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηίζεηαη ζπλνιηθή πξνεθηηκψκελε ακνηβή αλά θαηεγνξία,

σο αλψηαην φξην δαπάλεο, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη αζξνηζηηθά γηα φιεο ηηο
θαηεγνξίεο ην πνζνζηφ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο πξνεθηηκψκελεο
ακνηβήο.
δ) Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα
απφ γλψκε ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ Μειεηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ θαη
ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο, εγθξίλεηαη, κε βάζε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, Καλνληζκφο Πξνεθηηκψκελσλ Ακνηβψλ κειεηψλ θαη ηερληθψλ
ππεξεζηψλ, πνπ πεξηιακβάλεη:
(αα) εληαίεο ηηκέο πξνεθηηκψκελσλ ακνηβψλ κειεηψλ αλά κνλάδα θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη
θαηεγνξία έξγνπ, κε βάζε, θπξίσο, ηα πξνβιεπφκελα ζηάδηα κειέηεο θαη ηηο πνζφηεηεο
ησλ φκνησλ ή ηππνπνηεκέλσλ θπζηθψλ αληηθεηκέλσλ, ψζηε λα απνθεχγεηαη ν
πνιιαπιαζηαζκφο ηεο ακνηβήο ζηελ πεξίπησζε απηή θαη
(ββ) εληαίεο ηηκέο πξνεθηηκψκελσλ ακνηβψλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ είηε αλά κνλάδα θπζηθνχ
αληηθεηκέλνπ θαη θαηεγνξία έξγνπ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο πνζφηεηεο ησλ φκνησλ ή
ηππνπνηεκέλσλ θπζηθψλ αληηθεηκέλσλ ψζηε λα απνθεχγεηαη ν πνιιαπιαζηαζκφο ηεο
ακνηβήο ζηελ πεξίπησζε απηή είηε αλά κνλάδα ρξφλνπ απαζρφιεζεο ησλ πξνζψπσλ
(αλζξσπνκήλεο) πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο, κε βάζε ηα
πξνζφληα θαη ηελ εκπεηξία ηνπο.
Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε εθαξκνγή ησλ ηηκψλ ηνπ θαλνληζκνχ γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ηεο πξνεθηηκψκελεο αμίαο ησλ ζπκβάζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηηο
αλαζέηνπζεο αξρέο, νη νπνίεο ιακβάλνπλ επηπξφζζεηα ππφςε φια ηα ζηνηρεία πνπ
επεξεάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπο, ηε ζπλνιηθή δαπάλε ηεο ζχκβαζεο, αλάινγα κε ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη ηνλ επηθαηξνπνηεκέλν θάθειν ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο. Οη ηηκέο
ηνπ θαλνληζκνχ αλαπξνζαξκφδνληαη θάζε έηνο, κε βάζε ηνλ επίζεκν δείθηε ηηκψλ
θαηαλαισηή ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Μέρξη ηηο 20 Μαξηίνπ θάζε έηνπο απνζηέιιεηαη
απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ζρεηηθφ έγγξαθν ελεκέξσζεο πξνο ηηο
αλαζέηνπζεο αξρέο. Οη δηαθεξχμεηο πνπ εγθξίλνληαη κεηά ηελ εκεξνκελία απηή
ιακβάλνπλ ππνρξεσηηθά ππφςε ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ
ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο.
ε) Ζ αλαζέηνπζα αξρή ρνξεγεί έληππν ζπκπιήξσζεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ή
πεξηιακβάλεη ζρεηηθφ ππφδεηγκα ζηε δηαθήξπμε θαηά πεξίπησζε.
7. Ζ θαηαθπξσηηθή απφθαζε πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
α) Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκσλ, δηαηαγκάησλ θαη απνθάζεσλ, ηηο πξνζθνξέο ππνςεθίσλ
θαη ηα πξαθηηθά επηηξνπψλ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε έγθξηζε ηεο θαηαθχξσζεο.
β) Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ δηελεξγήζεθε, ηε γεληθή πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ
ηεο ππφ ζχλαςε ζχκβαζεο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ κεηνδφηε.
γ) Σε κεξηθή θαη ζπλνιηθή ζπκβαηηθή ηηκή θαη ηνλ επαθξηβή πνζνηηθφ, πνηνηηθφ θαη ηερληθφ
πξνζδηνξηζκφ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.
δ) Σνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ δηέπνπλ ηελ
εθηέιεζε ηεο ππφ ζχλαςε ζχκβαζεο.
ε) Σνπο εηδηθνχο θαηά πεξίπησζε φξνπο ησλ ζπκθσληψλ ή φξνπο ηεο πξνζθνξάο ηνπ
κεηνδφηε, νη νπνίνη έγηλαλ δεθηνί απφ ηελ ππεξεζία.
ζη) Σελ εγγπνδνζία θαιήο εθηέιεζεο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο.

δ) Σνλ ηφπν, ρξφλν θαη ηξφπν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.
ε) Σνλ ηξφπν θαη ηνπο φξνπο πιεξσκήο.
ζ) Σελ έγθξηζε θαη θαηαινγηζκφ ηεο δαπάλεο ζε βάξνο πηζηψζεσλ ζπγθεθξηκέλνπ ή
ζπγθεθξηκέλσλ Αξηζκψλ Κσδηθνχ Δμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ αληίζηνηρνπ
γεληθνχ επηηειείνπ, ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο πιεξσκήο θαη ηα απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά γηα ην άλνηγκα πίζησζεο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο φηαλ απαηηείηαη.
η) Σα δηθαηνινγεηηθά ηαθηνπνίεζεο ηεο δαπάλεο.
ηα) Σν δηθαίσκα πξναίξεζεο (ΟΡΣΗΟΝ), φηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηε δηαθήξπμε.
ηβ) Σε ξήηξα δηαθάλεηαο θαη ηε ξήηξα ιχζεο ζχκβαζεο.
ηγ) Σε ζχλαςε θαη ην ρξφλν ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαζψο θαη ηνλ εμνπζηνδνηνχκελν
γηα ηελ ππνγξαθή απηήο.
ηδ) Σνπο απνδέθηεο θαη ηηο θνηλνπνηήζεηο ηεο απφθαζεο.
8. ηε ζχκβαζε πξνκεζεηψλ πεξηιακβάλνληαη θαη’ ειάρηζην ηα αθφινπζα:
α) ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
β) ηα ζπκβαιιφκελα κέξε κε πιήξε ζηνηρεία ηαπηφηεηαο θαη δηεχζπλζεο.
γ) ηα ζηνηρεία ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο
δ) ηα πξνο πξνκήζεηα είδε, ε πνζφηεηα θαη ε ηηκή κνλάδαο, ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο
πξνκήζεηαο, θαζψο θαη ε ξεηή απαγφξεπζε κεηαβνιήο θαη αλαπξνζαξκνγήο ησλ
ηηκψλ, εθηφο εάλ έρεη πξνβιεθζεί δηαθνξεηηθά.
ε) νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη φπνπ απαηηείηαη νη επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο.
ζη) νη πξνβιεπφκελεο νηθνλνκηθέο εγγπήζεηο, ε δηαδηθαζία θαηάπησζεο ηνπο θαη ν ρξφλνο
θαη νη ζπλζήθεο απνκείσζήο ηνπο.
δ) ν ρξφλνο, ν ηφπνο θαη ν ηξφπνο παξάδνζεο, ε ζπζθεπαζία, νη επηζεκάλζεηο, νη
δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο
πξνκήζεηαο, ε δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξψλ θαη ε ππνρξέσζε αληηθαηάζηαζεο ησλ
εηδψλ πνπ απνξξίπηνληαη.
ε) νη εγγπήζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηα πξνο πξνκήζεηα πιηθά.
ζ) νη πνηληθέο ξήηξεο απφ ηε κε ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο.
η) ε έθπησζε ησλ πξνκεζεπηψλ θαη νη ζπλέπεηεο απφ απηή.
ηα) ν ηξφπνο θαη ν ρξφλνο πιεξσκήο ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
απαηηνχληαη γη’ απηφ.
ηβ) νη λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ επηβαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.
ηγ) ν θαηαινγηζκφο θαη ε είζπξαμε δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ.
ηδ) ε επζχλε ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ πξνκεζεπηή.
ηε) ε απαγφξεπζε εθρψξεζεο ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνκεζεπηή κε ηηο
πξνβιεπφκελεο εμαηξέζεηο ηνπ λφκνπ.
ηζη) νη πεξηπηψζεηο ηξνπνπνίεζεο ή ιχζεο ηεο ζχκβαζεο.
ηδ) νη φξνη ζπκκεηνρήο ζηα κε επαλαιακβαλφκελα έμνδα πνπ θαηέβαιε ε ππεξεζία, ζε
πεξίπησζε παξαγσγήο θαη πψιεζεο ηνπ πιηθνχ ζε ηξίηνπο.

ηε) άιινη εηδηθνί φξνη πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε θαη εηδηθφηεξα φξνη αζθάιεηαο
πιεξνθνξηψλ θαη εθνδηαζκνχ, θαζψο θαη φξνη ππεξγνιαβίαο.
ηζ) ην εθαξκνζηέν δίθαην.
9. ηηο ζπκβάζεηο έξγσλ, πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηηο πεξηπηψζεηο α΄, β΄, γ΄ ,ζ΄,
ηα΄ θαη ηβ΄ ηεο παξ. 8, πεξηιακβάλνληαη θαη΄ ειάρηζην θαη νη αθφινπζνη φξνη:
α) ν ηίηινο ηνπ πξνο εθηέιεζε έξγνπ θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ.
β) ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ πνπ πεξηιακβάλνπλ φινπο ηνπο φξνπο θαη
πεξηνξηζκνχο εθηέιεζήο ηνπ έξγνπ θαζψο θαη νη δηαηαγέο έγθξηζήο ηνπο (Έγθξηζε
κειέηεο, Έγθξηζε Γηαθήξπμεο, Πξάμε Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ εθφζνλ απηφ απαηηείηαη
απφ ηνλ Π/Τ ηνπ έξγνπ, Πξφζθιεζε γηα ππνγξαθή ζχκβαζεο).
γ) ην λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
δ) ε ζπλνιηθή πξνζεζκία πεξάησζεο ηνπ έξγνπ θαζψο θαη πηζαλέο απνθιεηζηηθέο ή
ελδεηθηηθέο πξνζεζκίεο.
ε) ν ρξφλνο εγγχεζεο ηνπ έξγνπ κεηά ηελ βεβαησκέλε πεξάησζή ηνπ.
ζη) ν βαζκφο αζθάιεηαο ηνπ έξγνπ θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ πνπ απνξξένπλ
απφ απηφλ.
δ) ε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ.
ε) νη θνηλσληθν-αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ.
ζ) ν ηξφπνο πινπνίεζεο ησλ πιεξσκψλ.
η) ηα ζηνηρεία ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πνπ πξνζθφκηζε ν αλάδνρνο.
ηα) ε απνδνρή απφ ηνλ αλάδνρν ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ.
ηβ) ηα έγγξαθα πνπ επηδφζεθαλ ζηνλ αλάδνρν.

Άξζξν 145
Δλαξμε ηζρχνο
Ο παξψλ λφκνο ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπ ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο.
Παξαγγέινπκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ
Κπβεξλήζεσο θαη ηελ εθηέιεζή ηνπ σο λφκνπ ηνπ Κξάηνπο.

Δθεκεξίδα

ηεο

