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ΓΝΩΜΗ
Α 16/2020
(του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ', υποπερ. αα' του ν. 4013/2011)

Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Στην Αθήνα σήμερα, την 29η Απριλίου τoυ έτoυς δύo χιλιάδες είκοσι (2020),
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ., και επί της οδού Κεφαλληνίας 45 και
Κομνά Τράκα, όπου και τα γραφεία της, συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση, μετά από σχετική πρόσκληση
του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της
Αρχής.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα κάτωθι μέλη:
Προεδρεύων:

Αδάμ Καραγλάνης, Αντιπρόεδρος

Μέλη:

Δημήτριος Λουρίκας (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Δημήτριος Σταθακόπουλος (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Μαρία Στυλιανίδου (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Ερωφίλη Χριστοβασίλη (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης (μέσω τηλεδιάσκεψης)

Γραμματέας: Μαρία Αντωνοπούλου, Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού.
Εισηγήτρια: Χριστίνα Καξιρή, Νομικός, Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος
Γνωμοδοτήσεων της Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων.
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Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν η εισηγήτρια, μέσω
τηλεδιάσκεψης, καθώς και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μελετών και
Γνωμοδοτήσεων Μίνα Καλογρίδου, οι οποίες και αποδεσμεύτηκαν πριν από
την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και λήψης της απόφασης από τα
Μέλη της Αρχής.

Θέμα: Διατύπωση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ'
υποπερ. αα' του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, επί διατάξεων σχεδίου νόμου
που αφορά στην κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (A΄ 84), καθώς και
προτεινόμενων λοιπών διατάξεων που αφορούν δημόσιες συμβάσεις οι
οποίες προτείνονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

**********************

I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Με το από 26.04.2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της νομικού συμβούλου γραφείου
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ζητήθηκε από την Αρχή η άμεση
παροχή γνώμης επί σχεδίου νόμου με την οποία κυρώνεται η από 13.4.2020
Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (A΄
84)» και συγκεκριμένα επί του άρθρου 41ουαυτής. Σημειώνεται ότι δεν
ζητείται η παροχή γνώμης της Αρχής για την κύρωση με νόμο των λοιπών
διατάξεων της ως άνω Π.Ν.Π., παρότι περιλαμβάνουν ρυθμίσεις που
αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις.
Η προς κύρωση Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, εκδόθηκε βάσει του
άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος, από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
κατόπιν πρότασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προκειμένου να
αντιμετωπιστεί η εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη από την
εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 και ο περιορισμός της
διασποράς του1.

1

Δεδομένου ότι η έκδοση ΠΝΠ, κατά τη διαδικασία του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος,
προσβλέπει στην αντιμετώπιση εκτάκτων περιπτώσεων εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης
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Ακολούθως, με το από 27/04/2020 νεότερο ηλεκτρονικό μήνυμα του ίδιου
γραφείου του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (αριθμ. Πρωτ.
Εισερχομένου 2264/27-04-2020) ζητήθηκε η άμεση παροχή γνώμης για δύο
(2) σχέδια άρθρων που αφορούν: α) στον έλεγχο νομιμότητας των
συμβάσεων που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό δεύτερο της
από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄75) και β) στην
τροποποίηση του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 και άρθρου 67 του ν.
4413/2016, όσον αφορά τη διαδικασία συγκρότησης επιτροπών για τους
διαγωνισμούς που κατατείνουν στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και
συμβάσεων παραχώρησης που υλοποιούνται ως Συμπράξεις Δημόσιου και
Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.).

ΙΙ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν.
4013/2011:
«2. Η Αρχή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: {...} γ) Γνωμοδοτεί για τη
νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά
στις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες νομοπαρασκευαστικές
επιτροπές. Τα αρμόδια όργανα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της
Αρχής. Ειδικότερα: […] αα) Η Αρχή γνωμοδοτεί επί των διατάξεων σχεδίων
νόμων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις πριν από την κατάθεσή τους
στη Βουλή. Αν ο αρμόδιος Υπουργός διαφωνεί με τη γνώμη της Αρχής, η
Αρχή δύναται να συγκαλεί συσκέψεις, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της και
εκπροσώπων όλων των συναρμόδιωνΥπουργείων με σκοπό την ανταλλαγή
και σύγκλιση των απόψεων. Στις εν λόγω συσκέψεις η Αρχή και κάθε
συναρμόδιος Υπουργός μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή ανεξάρτητων
τρίτων, ειδικών σε θέματα δημοσίων συμβάσεων. Οι συσκέψεις αυτές
πραγματοποιούνται σε διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την
περιέλευση της πρόσκλησης της Αρχής στους συμμετέχοντες. Η άπρακτη
παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν κωλύει τη συνέχιση της διαδικασίας
ψήφισης του σχεδίου νόμου. Αν δεν αρθεί η διαφωνία μεταξύ του αρμόδιου
Υπουργού και της Αρχής, στη γνώμη της Αρχής προσαρτάται έκθεση του
Υπουργού στην οποία περιλαμβάνεται και ειδική αιτιολόγηση κάθε απόκλισης
ανάγκης, επιτρέποντας τη θέσπιση κανόνων δικαίου κατά παρέκκλιση της κοινής νομοθετικής
διαδικασίας (βλ. σχετ. ΣΕ 2289/1987, 1250/2003), δεν ακολουθείται η συνήθης πορεία έκδοσης
νομοθετικών πράξεων και δεν υπεβλήθη στην Αρχή για διατύπωση γνώμης.
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από το περιεχόμενο της γνώμης. Τα εν λόγω έγγραφα συνοδεύουν τα σχέδια
νόμων κατά την κατάθεσή τους στη Βουλή και αναρτώνται με επιμέλεια της
Αρχής στην ιστοσελίδα της. Σε περίπτωση απόκλισης του σχεδίου νόμου από
τη γνώμη της Αρχής, η αρμόδια επιτροπή της Βουλής δύναται να καλεί,
σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, σε ακρόαση τον Πρόεδρο της Αρχής.
[…]
Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της παρούσας περίπτωσης ασκείται μέσα σε
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση των ανωτέρω σχεδίων
διατάξεων στην Αρχή, με μέριμνα του οικείου οργάνου. Με την άπρακτη
παρέλευση της άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής.».
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 7 του Οργανισμού και
Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής, όπως θεσπίστηκε με το άρθρο 53 του
Ν.4605/2019(Α΄52/1-4-2019) «7. Στην περίπτωση που η Αρχή, κατά την
ενάσκηση της γνωμοδοτικής της αρμοδιότητας, κρίνει ότι διατάξεις σχεδίου
νόμου, προεδρικού διατάγματος, άλλης κανονιστικής πράξης ή κανονισμοί
λειτουργίας εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου
2 περίπτωση γ΄ υποπερίπτωση αα), ββ), γγ), αλλά δεν της έχουν
κοινοποιηθεί, δύναται και αυτεπαγγέλτως να ασκήσει την κατά περίπτωση
γνωμοδοτική της αρμοδιότητα, ακόμα και αν η σχετική διάταξη, πράξη ή
κανονισμός έχει ήδη δημοσιευτεί.για αυτεπάγγελτη έκδοση γνώμης (αρ. 53 ν.
4605/2019)».
3. Δεδομένου ότι στην υπό κύρωση Π.Ν.Π., πέραν του τεσσαρακοστού
πρώτου άρθρου για το οποίο ζητήθηκε η γνώμη της Αρχής, προβλέπονται
ρυθμίσεις που άπτονται ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων, ως κατωτέρω
παρατίθενται (άρθρα 22ο, 25ο, 27ο, 28ο, 32ο, 41ο, 42ο, 56ο,62ο, 63ο και
69ο), συντρέχει η αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή γνώμης, αυτοκλήτως,
κατά την προπαρατεθείσα διάταξη.
Επιπλέον συντρέχει η αρμοδιότητά της για την παροχή γνώμης σε σχέδια
άρθρων που ρυθμίζουν: α) τον έλεγχο νομιμότητας των συμβάσεων που
συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό δεύτερο της από 30.03.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄75) και β) την τροποποίηση του
άρθρου 221 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 67 του ν. 4413/2016, όσον
αφορά τη διαδικασία συγκρότησης επιτροπών για τους διαγωνισμούς που
κατατείνουν στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων
παραχώρησης που υλοποιούνται ως Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού
Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.).
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III. Το κείμενο των διατάξεων της Π.Ν.Π. που ρυθμίζουν ή συνέχονται με
ζητήματα δημοσίων συμβάσεων και άπτονται της αρμοδιότητας της Αρχής
και οι αντίστοιχες αναφορές της αιτιολογικής έκθεσης, έχουν ως εξής2:

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
«Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “ Μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις” (A΄ 84)»
Άρθρο 1
Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84)

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, η από 13.4.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα
για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», που δηµοσιεύθηκε
στο υπ’ αριθ. 84 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄) και
έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 σε συνδυασμό με τις παραγράφους 1 και
5 του άρθρου 5, το άρθρο 16, την παράγραφο 3 του άρθρου 18, τις
2

Παρατίθενται μόνον τα άρθρα που άπτονται της αρμοδιότητας της Αρχής και οι αντίστοιχες
αναφορές της συνοδεύουσας το σχέδιο νόμου αιτιολογικής έκθεσης, καθώς το εν λόγω νομοσχέδιο
είναι εξαιρετικά εκτεταμένο.
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παραγράφους 1, 3, 4 και 6 του άρθρου 21, τις παραγράφους 1 και 5 του
άρθρου 22, την παράγραφο 1 του άρθρου 23, την παράγραφο 1 του άρθρου
24, τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 25, τα άρθρα 102 και 103 και την
παράγραφο 1 του άρθρου 106 του Συντάγματος.
2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη λήψης περαιτέρω
μέτρων, σε όλους τους τομείς κρατικής δράσης, για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς
και για την προστασία των εθνικών και ενωσιακών συνόρων.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Αποφασίζουμε

ΜΕΡΟΣ Α: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ […]
ΜΕΡΟΣ Δ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
[…]
Άρθρο εικοστό δεύτερο
Σύναψη συμβάσεων Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
Η παρ. 2 του τεσσαρακοστού τέταρτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4683/2020 (Α’ 83), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του
Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο
Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ως φορέας υλοποίησης της
ανωτέρω Πράξης δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών
διατάξεων περί προσλήψεων και δημοσίων συμβάσεων, να συνάπτει
συμβάσεις: α) πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση κινητών μονάδων για τη λήψη
δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, β)
μίσθωσης οχημάτων για τις μετακινήσεις των κινητών συνεργείων και
προμήθειας καυσίμων για τη χρήση των οχημάτων, γ) προμήθειας
ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης συμβάντων, δ) παροχής υπηρεσιών
εκπαίδευσης σε νεοπροσλαμβανόμενους επαγγελματίες υγείας σε
6
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νοσοκομεία, κέντρα υγείας, Ε.Κ.Α.Β. και Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού, ε)
ενίσχυσης του τηλεφωνικού κέντρου του Ε.Ο.Δ.Υ. για τη διαχείριση των
κλήσεων για λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από ύποπτα κρούσματα
κορωνοϊού COVID-19 σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, στ) αγοράς
θήκης (ΚΙΤ) λήψης δειγμάτων, ζ) παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου
για τη στελέχωση και αξιολόγηση,η) συμβάσεων προμηθειών ή και
υπηρεσιών που συνάπτονται στο πλαίσιο των έμμεσων δαπανών της Πράξης,
όπως αυτές προσδιορίζονται στο εκάστοτε τεχνικό δελτίο.Η πρόσκληση για
τη σύναψη των συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου αναρτάται μέσω της
ιστοσελίδας του Ε.Ο.Δ.Υ. για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών. Οι
συμβάσεις ως προς τις απαραίτητες προμήθειες ειδών και υπηρεσιών
συνάπτονται με σκοπό την αγορά ικανών ποσοτήτων με το κριτήριο της
χαμηλότερης τιμής μεταξύ των άμεσα διαθέσιμων υπηρεσιών. Το σύνολο της
αναγκαίας δαπάνης για την υλοποίηση των ανωτέρω βαρύνει το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020 (Πράξη:
Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ' οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής
φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά
κρούσματα κορωνοϊού COVID-19», η οποία χρηματοδοτείται από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014 – 2020).

ΜΕΡΟΣ ΣΤ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο εικοστό πέμπτο
Προσωρινές δομές φιλοξενίας αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων
1. Για την προστασία των αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων και τη
διασφάλιση της δημόσιας υγείας, εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού
COVID-19, οι ΟΤΑ α’ βαθμού και οι φορείς του άρθρου 51 του ν. 4139/2013
(Α’ 74) δύνανται από κοινού να δημιουργούν και να λειτουργούν προσωρινές
δομές φιλοξενίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ’ αρ.
Δ23/οικ.19061−1457/2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1336), καθώς
και υπνωτήρια σύμφωνα με το άρθρο 6 της ιδίας κοινής υπουργικής
απόφασης.
2. Οι δομές της παρ. 1 λειτουργούν βάσει Κανονισμού, ο οποίος
περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους θέματα αναφορικά με τη διοικητική
οργάνωση και λειτουργία τους, σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αρ.
Δ23/οικ.19061−1457/2016 κοινής υπουργικής απόφασης. Με απόφαση του
οικείου δημάρχου ορίζονται ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και ο Συντονιστής
της δομής, καθώς και οι αναπληρωτές τους. Κατά παρέκκλιση του τρίτου
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εδαφίου του άρθρου 7 της προρρηθείσας κοινής υπουργικής απόφασης, για
δομές που φιλοξενούν αποκλειστικά ενεργούς χρήστες, η δυναμικότητα
καθορίζεται από τον φορέα λειτουργίας.
3. Οι φορείς του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 δύνανται, με απόφαση του
διοικητή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους, να μετακινούν επικουρικό ή/και
μόνιμο προσωπικό εντός της οικείας υγειονομικής περιφέρειας, προκειμένου
να στελεχωθούν και να καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας τόσο των δομών
φιλοξενίας όσο και των δομών/υπηρεσιών τους και για όσο χρονικό
διάστημα απαιτείται.
4. Μέχρις ότου καταστεί δυνατή η λειτουργία των δομών της παρ. 1, δύναται
να χρησιμοποιηθούν για την προσωρινή διαμονή αστέγων και άλλων
ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, μετά από απόφαση του οικείου
δημοτικού συμβουλίου, τουριστικά καταλύματα, η συνέχιση της λειτουργίας
των οποίων έχει αποφασιστεί σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 5052/24.3.2020 (Β’
1018) και 5248/27.3.2020 (Β’ 1073) αποφάσεις του Υπουργού Τουρισμού,
όπως εκάστοτε ισχύουν. Η παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας ανατίθεται από το
αρμόδιο όργανο του οικείου δήμου μέσω διαδικασίας διαπραγμάτευσης κατά
παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων για
την παροχή υπηρεσιών στέγασης. […]

Άρθρο εικοστό έβδομο
Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού από τις Σχολικές Επιτροπές για την
υλοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων
1. Οι Σχολικές Επιτροπές των δήμων μπορούν να προμηθεύονται κατάλληλο
ψηφιακό εξοπλισμό που να επιτρέπει την υλοποίηση των δράσεων της εξ
αποστάσεως διδασκαλίας των μαθητών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς
τους, εντός του πλαισίου υιοθέτησης των προληπτικών μέτρων κατά του
κορωνοϊού COVID-19, αξιοποιώντας αδιάθετες πιστώσεις που προκύπτουν
από την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων τους. Η προμήθεια
γίνεται κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το
άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76). Σε περίπτωση που οι πιστώσεις αυτές δεν
επαρκούν, οι δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να επιχορηγούν εκτάκτως τις
Σχολικές Επιτροπές με το απαιτούμενο υπόλοιπο.
2. Η προμήθεια γίνεται μετά από αιτιολογημένο αίτημα του διευθυντή της
οικείας σχολικής μονάδας, από το οποίο προκύπτει το απολύτως αναγκαίο
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πλήθος των φορητών συσκευών (laptops, notebooks, netbooks ή tablets)
ή/και συνδέσεων διαδικτύου, οι οποίες απαιτούνται για τη στήριξη μαθητών
που έχουν ανάγκη. Τα προμηθευόμενα είδη αποτελούν εξοπλισμό του
σχολείου και, με μέριμνα των οικείων διευθυντών, παραδίδονται προς
προσωρινή χρήση στους δικαιούχους μαθητές με ονομαστικά πρωτόκολλα
παράδοσης – παραλαβής, για όσο διάστημα αυτό απαιτείται.

Άρθρο εικοστό όγδοο
Διανομή υγειονομικού υλικού και μέσων ατομικής ή συλλογικής προστασίας
από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού
1. Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και εφόσον εξακολουθεί να
υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι ΟΤΑ α’
και β’ βαθμού μπορούν να προμηθεύονται σύμφωνα με την περ. α’ της παρ.
3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’
55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και να
διανέμουν κάθε αναγκαίο υγειονομικό υλικό, και ενδεδειγμένα µέσαατοµικής
ή συλλογικής προστασίας για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, σε δημόσιες υπηρεσίες, δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς
του κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), καθώς και σε νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 14
του ν. 4270/2014 (Α’ 143), που εδρεύουν εντός της περιφέρειας τους. Για
την προμήθεια και διανομή απαιτείται έγγραφο αίτημα του αρμόδιου οργάνου
του φορέα, από το οποίο προκύπτει τεκμηριωμένα η ανάγκη.
2. Η ισχύς της παρ. 1 ανατρέχει στην έναρξη ισχύος της από 11.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. [..]

Άρθρο τριακοστό δεύτερο
Ρύθμιση θεμάτων δημοσίων συμβάσεων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος
(ΕΝΠΕ), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και των
Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ)
Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
(ΚΕΔΕ) και οι Περιφερειακές Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) μπορούν να
προμηθεύονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55) και την παρ. 7 του εικοστού
τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’
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64), όπως αυτές κυρώθηκαν με τα άρθρα 2 και 3 αντιστοίχως του ν.
4682/2020 (Α’ 76), και να διανέμουν στα μέλη τους κάθε αναγκαίο
υγειονομικό υλικό και ενδεδειγμένα µέσαατοµικής ή συλλογικής προστασίας
για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Όπου στις ανωτέρω
διατάξεις αναφέρεται η Οικονομική Επιτροπή, για τις διατάξεις της παρούσας
νοείται η οικεία Εκτελεστική Επιτροπή. […]

ΜΕΡΟΣ Η: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο
Κατ’ εξαίρεση διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του
Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, κάθε
αναθέτουσα αρχή και κάθε αναθέτων φορέας σύμφωνα με τον ν. 4412/2016
(Α’ 147), κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες
μπορεί να εκκίνησαν είτε προ είτε μετά της 25ης Φεβρουαρίου 2020,
μπορούν, σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των
απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω
αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής
αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, να
προσκαλούν άμεσα τον επιλεγέντα ανάδοχο να υποβάλει σε αντικατάσταση
των απαιτούμενων, ανά περίπτωση, δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν.
4412/2016 μόνο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ή
ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), που
προβλέπεται στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4683/2020 (Α’ 83), προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή
ανάθεσης και να συναφθεί η σύμβαση. Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη
δήλωση δηλώνονται από τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι: α) δεν συντρέχει
κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία, β) εξακολουθεί να
πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία
διακήρυξη και γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα
δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30)
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
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2. Ο ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί την παράταση της προθεσμίας προσκόμισης
των σχετικών δικαιολογητικών σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της
αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης
αυτών, λόγω της αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων
υπηρεσιών ή μερικής ανατολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων
αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό
λόγο. Η ως άνω προθεσμία παρατείνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου
της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του
συλλογικού οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
3. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή
ανάθεσης συνιστά λόγο έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση,
απόσβεσης κάθε δικαιώματος του αναδόχου που απορρέει από αυτή και
επιβολής των προβλεπόμενων στον νόμο κυρώσεων. Στην περίπτωση αυτή,
η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά
σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης
και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την υλοποίηση της σύμβασης του
έκπτωτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της
προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης),
τηρώντας, κατά τα λοιπά, τη διαδικασία της παρ. 1 του παρόντος ως προς
την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και την προσκόμιση των απαιτούμενων
αποδεικτικών μέσων του άρθρου 80 του ν. 4412/2016.
4. Η εκκαθάριση και εξόφληση του αναδόχου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση
να υλοποιηθεί εάν δεν έχει προηγηθεί η προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται ανά περίπτωση στην κείμενη
νομοθεσία.

ΜΕΡΟΣ Θ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ
Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο
Κατασκευή τεχνητού εμποδίου στο χερσαίο τμήμα της ελληνοτουρκικής
μεθορίου στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου
Στο τέλος του εβδομηκοστού πρώτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4683/2020 (Α’ 83), προστίθεται παρ. 2 ως εξής:
«2. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανατίθεται η διαδικασία ανάθεσης
και εκτέλεσης του έργου κατασκευής και επέκτασης τεχνητού εμποδίου
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(φράχτη) στο χερσαίο τμήμα της ελληνοτουρκικής μεθορίου στην
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού δαπάνης και
κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης εθνικής, γενικής ή ειδικής διάταξης.».
[…]
ΜΕΡΟΣ ΙΓ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο πεντηκοστό έκτο
Πληρωμή δαπανών από Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού
1. Οι Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι δαπάνες των οποίων εκκαθαρίζονταν έως την
31η Δεκεμβρίου 2019 από τη Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου
Νομαρχίας Αθηνών, εξακολουθούν να συνιστούν αναθέτουσες αρχές με
διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και δύνανται να αναλαμβάνουν
υποχρεώσεις σύμφωνα με την απόφαση κατανομής πιστώσεων του Υπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού και την απόφαση ορισμού Δευτερευόντων
Διατακτών του Υπηρεσιακού Γραμματέα όπως ισχύει.
2. Τα Τμήματα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης των ανωτέρω
Υπηρεσιών, πλην του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και της Υπηρεσίας
Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς
Ελλάδας και Κυκλάδων, υπάγονται απευθείας στη Γενική Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, ως προς την οικονομική τους
δραστηριότητα και τους ανατίθενται οι αρμοδιότητες ελέγχου, εκκαθάρισης
και έκδοσης χρηματικών Ενταλμάτων για την πληρωμή των δαπανών τους,
καθώς και η τήρηση του φυσικού αρχείου αυτών.
3. Η εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων της παρ. 2 διενεργείται από το
Αυτοτελές Τμήμα Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού.
4. Ειδικότερα για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και την Υπηρεσία
Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς
Ελλάδας και Κυκλάδων εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο πιλοτικό
πρόγραμμα της Ηλεκτρονικής Διακίνησης Δικαιολογητικών.
5. Κατά τα λοιπά για τα Τμήματα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
της παρ. 2 του παρόντος, ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 4/2018 (Α’ 7),
εφόσον δεν αντίκεινται στο παρόν.
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ΜΕΡΟΣ ΙΕ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο εξηκοστό δεύτερο
Ανάθεση μελέτης και κατασκευής έργου δημιουργίας κλινών ΜΕΘ
1.Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, ύστερα από σχετικό
αίτημα του Υπουργού Υγείας, διατίθεται, υπό τη μορφή δωρεάς, το ποσό των
οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) ευρώ από τον Ειδικό Λογαριασμό της
Υπηρεσίας Διάθεσης Ευρωπαϊκών και Λοιπών Πιστώσεων της Βουλής των
Ελλήνων, στην εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» για την κατασκευή και
προμήθεια πενήντα (50) νέων κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας εντός
τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η
Σωτηρία». Η δωρεά αυτή απαλλάσσεται παντός φόρου, τέλους, εισφοράς ή
κρατήσεως, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων φορολογικών διατάξεων
και ως προς τη δωρεά αυτή δεν επιβάλλεται κατάσχεση στα χέρια
οποιουδήποτε τρίτου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής,
διάταξης. Σχετικά με τον Φ.Π.Α. εφαρμόζεται η απαλλακτική διάταξη της
περ. ιστ’ του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α’ 248), χωρίς να
απαιτείται έγκριση από τον Υπουργό Οικονομικών. Mε απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίνονται η οικοδομική άδεια και
οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου, μετά από εισήγηση των αρμόδιων, κατά
περίπτωση, Γενικών Διευθυντών, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης
της κείμενης νομοθεσίας.
2. Η εκτέλεση του έργου του παρόντος ανατίθεται με το σύστημα της
μελέτης-κατασκευής. Η διαδικασία επιλογής του αναδόχου για την εκτέλεση
του έργου της παρ. 1 πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ορισμούς της περ.
γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), εφόσον ο
προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει τα κατώτερα όρια της περ. α’ του
άρθρου 5 του ν. 4412/2016, άλλως, εφόσον είναι κατώτερος των εν λόγω
ορίων, με απευθείας πρόσκληση, από την εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Α.Ε.». Σε αμφότερες τις άνω περιπτώσεις προσκαλούνται πέντε (5)
τουλάχιστον κατασκευαστικές εταιρείες, οι οποίες έχουν αποδεδειγμένη
εμπειρία στην εκτέλεση δημόσιων ή ιδιωτικών έργων υγειονομικού
ενδιαφέροντος και προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, προκειμένου
να υποβάλλουν την προσφορά τους εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από
την πρόσκληση. Αποκλειστικά κριτήρια επιλογής του αναδόχου, κατ’
εφαρμογή της παρ. 1, είναι αφενός μεν η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
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άποψη προσφορά βάσει τιμής και αφετέρου η επί ποινή αποκλεισμού
εκτέλεση και παράδοση του συγκεκριμένου έργου εντός δύο (2) μηνών από
την υπογραφή της οικείας σύμβασης. Κατά της απόφασης ανάθεσης δεν
επιτρέπεται η άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 362 του ν.
4412/2016, εφόσον η σύμβαση δεν υπερβαίνει τα κατώτερα όρια της περ. α’
του άρθρου 5 του ν. 4412/2016.
3. Μετά από την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης ή ανάθεσης, ο
επιλεγείς ανάδοχος προσκαλείται άμεσα να υπογράψει τη σύμβαση κατ’
εφαρμογή του τεσσαρακοστού πρώτου άρθρου.
4. Η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» έχει τη διοίκηση και διαχείριση
του εν λόγω έργου. Η εκταμίευση των ποσών της χρηματοδότησης είναι
τμηματική και πραγματοποιείται ως εξής: α) εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών από την ανάθεση του έργου στον επιλεγέντα ανάδοχο, η εταιρεία
«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» γνωστοποιεί εγγράφως στη Βουλή των
Ελλήνων τα πλήρη στοιχεία της σύμβασης ανάθεσης όσο και τον αριθμό
τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο η Βουλή εμβάζει κάθε φορά τα
αιτούμενα ποσά, β) εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από την ανάθεση, η
Βουλή των Ελλήνων εμβάζει ποσό ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων
(1.600.000) ευρώ στον υποδειχθέντα λογαριασμό της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» ως προκαταβολή, αντιστοιχούσα σε ποσοστό είκοσι τοις
εκατό (20%) επί του ποσού της δωρεάς, γ) με την πιστοποίηση της προόδου
των εργασιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής των Ελλήνων και
κατόπιν σχετικής έγγραφης γνωστοποίησης της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», η Βουλή των Ελλήνων εμβάζει κάθε φορά, εντός τριών
εργάσιμων (3) ημερών από τη γνωστοποίηση, το αιτηθέν ποσό προς την
εταιρεία, μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου και την εξόφληση του
αναδόχου. Εάν προκύψει τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο, τούτο επιστρέφεται από
την εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» στη Βουλή των Ελλήνων, εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την οριστική παραλαβή του έργου, χωρίς
καμία άλλη διατύπωση.
5. Για την εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου της παρ. 1 από τον ανάδοχο και
λόγω του κατεπείγοντος, ο ανάδοχος δύναται να εκτελεί εργασίες καθ’ όλο
το εικοσιτετράωρο και κατά τις ημέρες αργίας, κατά παρέκκλιση των
κειμένων διατάξεων, τηρουμένης κατά τα λοιπά πλήρως της εργατικής
νομοθεσίας.
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Άρθρο εξηκοστό τρίτο
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
1. Οι ενημερότητες πτυχίου, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις
της υπ’ αρ. Δ15/οικ.15658/16-09-2013 απόφασης του Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων (Β’ 2300), η ισχύς των οποίων λήγει από τις 25
Φεβρουαρίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020, παραμένουν σε ισχύ για
τρεις (3) μήνες από τη λήξη τους.
2. Προθεσμίες που τάσσονται από διατάξεις νόμων ή από αποφάσεις της
Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων για υποβολή αιτήσεων ή προσκόμιση
εγγράφων, για την έκδοση ή ανανέωση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, από
ενδιαφερόμενες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι οποίες λήγουν από τις 25
Φεβρουαρίου 2020 έως και τις 30 Μαΐου 2020 παρατείνονται αυτοδικαίως
μέχρι την 31η Μαΐου 2020.
3. Άδειες μηχανοδηγών που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
3911/2011 (Α’ 32) παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, ανεξάρτητα
αν λήγουν νωρίτερα. Οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3911/2011 περί
περιοδικών ελέγχων αναστέλλονται μέχρι την 31η Μαΐου 2020.

ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
[…]
Άρθρο εξηκοστό έβδομο
Χορήγηση προκαταβολής μισθωμάτων για τις συμβάσεις παροχής δημόσιας
υπηρεσίας
1. Κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης, για τους μήνες
Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 2020, επιτρέπεται η χορήγηση
προκαταβολής ποσού έως πενήντα τοις εκατό (50%) του εκάστοτε
υποβληθέντος από την πλοιοκτήτρια τιμολογίου για τα μισθώματα των
συμβάσεων του άρθρου 8 του ν. 2932/2001 (A’ 145), καθώς και των
συμβάσεων του εξηκοστού δεύτερου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75).
2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης της ως άνω προκαταβολής, καθώς και
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρ. 1.
[…]
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Άρθρο εξηκοστό όγδοο
Απαλλαγή καταβολής οικονομικού ανταλλάγματος παραχώρησης χρήσης
χώρου εντός Ζώνης Λιμένα
1. Οι παραχωρησιούχοι δικαιωμάτων χρήσης χώρων ζώνης λιμένα προς
εγκατάσταση ή λειτουργία επιχείρησης που καταλαμβάνεται από τα ειδικά και
έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας που
έχουν ληφθεί για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με
τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής
οικονομικού ανταλλάγματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020,
κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.
2. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στους λιμένες των οποίων η
διαχείριση ασκείται από φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, οι
οποίοι είναι είτε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου είτε ανώνυμες εταιρείες,
η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων ανήκει αμέσως ή
εμμέσως στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως οι Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε., τα
Λιμενικά Ταμεία, τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και τα Δημοτικά Λιμενικά
Γραφεία.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με την ως άνω απόφαση
μπορεί να παρατείνεται το χρονικό διάστημα ισχύος της παρ. 1 μέχρι δύο (2)
επιπλέον μήνες.

ΜΕΡΟΣ ΙΖ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο εξηκοστό ένατο
Δράσεις προβολής για την αποκατάσταση της εικόνας της Ελλάδας
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να
υπερβαίνει την 31η Αυγούστου 2020, το Υπουργείο Τουρισμού, ο Ελληνικός
Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών
εταιρειών αυτών, δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών και
υπηρεσιών με την εταιρεία με την επωνυμία «MARKETING GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» και τον διακριτικό
τίτλο «MarketingGreece A.E.» με απευθείας ανάθεση και, πάντως,
τηρουμένης κανονικά της διαδικασίας ανάρτησης στη Διαύγεια, ανεξαρτήτως
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της αξίας της σύμβασης, κατά παρέκκλιση της κείμενης εθνικής νομοθεσίας
περί δημοσίων συμβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω συμβάσεις
μετά από τη σύναψή τους θα υποβληθούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για κατά
προτεραιότητα έγκριση, εφόσον αυτό απαιτείται από τις γενικές διατάξεις. Οι
συμβάσεις αφορούν αποκλειστικά στην υλοποίηση προγραμμάτων και
δράσεων προβολής, διαφήμισης, προώθησης, επικοινωνίας και δημόσιων
σχέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο της χώρας συνολικά, όσο και
μεμονωμένων περιοχών της, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των
αρνητικών συνεπειών στον ελληνικό τουρισμό από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, με παράλληλη ενίσχυση της εικόνας της χώρας και της
τουριστικής αγοράς.

IV. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

Α. Άρθρο […]
Συγκρότηση επιτροπών για τους διαγωνισμούς που κατατείνουν στη
σύναψη δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων παραχώρησης που
υλοποιούνται ως Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)
1. Προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην παρ. 3 του άρθρου 221 του ν.
4412/2016 (Α’ 147) ως εξής:
«Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος
άρθρου, που λειτουργούν στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων που υλοποιούνται ως Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα
(Σ.Δ.Ι.Τ.), σύμφωνα με το ν. 3389/2005 (Α΄ 232), οι αναθέτουσες αρχές
δύναται να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.
4024/2011 (Α΄ 226).».
2. Προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην παρ. 7 του άρθρου 67 του ν.
4413/2016 (Α’ 148) ως εξής:
«Για την επιλογή των μελών των συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων του
παρόντος άρθρου, τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο των διαδικασιών
σύναψης συμβάσεων παραχώρησης που υλοποιούνται ως Συμπράξεις
Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), σύμφωνα με το ν. 3389/2005 (Α΄ 232),
οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς δύναται να διενεργούν
κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226)».
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Αιτιολογική Έκθεση
Επί του άρθρου […]
Με τις προτεινόμενες διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας
κλήρωσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α ́226), για
την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων που γνωμοδοτούν στο
πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων
παραχώρησης που υλοποιούνται ως Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα
(Σ.Δ.Ι.Τ.), σύμφωνα με το ν. 3389/2005 (Α΄ 232), όπως ήδη ισχύει για τις
δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών.

B. Άρθρο ...
Έλεγχος νομιμότητας των συμβάσεων που συνάπτονται σύμφωνα με το
άρθρο εξηκοστό δεύτερο της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄75)
Κατ’ εξαίρεση των προβλεπομένων στις παρ. 1 και 2 του ν. 4129/2013 (Α΄
52), όπως ισχύει, οι συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας που
συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό δεύτερο της από 30.03.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1
του ν. 4684/2020 (Α’ 86), υπόκεινται στον έλεγχο νομιμότητας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 35 του ν.
4129/2013. Αν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός και η σύμβαση θεωρηθεί μη
συναφθείσα, εφαρμόζεται το τρίτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου όγδοου του
ν. 2932/2001 (Α’ 145), όπως ισχύει.

Αιτιολογική Έκθεση
Το άρθρο εξηκοστό δεύτερο της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου θεσπίζει τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων ανάθεσης
δημόσιας υπηρεσίας για τη διασφάλιση της ελάχιστης εξυπηρέτησης των
νησιωτικών περιοχών για το χρονικό διάστημα που ισχύει ο κίνδυνος της
άμεσης διασποράς του κορωνοϊούCOVID-19. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός
ότι η σύναψη των εν λόγω συμβάσεων πρέπει να ολοκληρωθεί εντός πολύ
σύντομου χρονικού διαστήματος, προκειμένου να μη διακοπεί η ακτοπλοϊκή
σύνδεση με τα νησιά της χώρας, δεν υφίσταται χρονικό περιθώριο για
προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ως εκ
τούτου, με την παρούσα ρύθμιση προβλέπεται ότι ο έλεγχος νομιμότητας θα
γίνεται μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του
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άρθρου 35 του ν. 4129/2013 σε συνδυασμό με το εδ. γ΄ της παρ. 9 του
άρθρου όγδοου του ν. 2932/2001.

V. ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Βλ. συνημμένο Παράρτημα)

VΙ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Α. Στις 13.4.2020 δημοσιεύτηκε στο τεύχος Α’ της Εφημερίδας της
Κυβέρνησης και με αριθμό 84 η από 13.4.2020 Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».
Σημειώνεται ότι η Αρχή έχει ήδη εκδώσει: (α) την αριθμ. Α10/2010 γνώμη
σχετικά με το σχέδιο νόμου για την κύρωση των Π.Ν.Π. της 25.2, 11.3 και
14.3.2020 και (β) την αριθμ. Α14/2020 γνώμη για την κύρωση της Π.Ν.Π.
της 20.3.2020 (αυτόκλητα).
Επίσης, με την 01/15.04.2020 Απόφασή της η Αρχή, στο πλαίσιο της
αρμοδιότητάς της να εκδίδει Κατευθυντήριες Οδηγίες, σύμφωνα με το άρθρο
2 παρ. 2 περ. δ΄ του ν. 4013/2011, εξέδωσε την αριθμ. 24/2020
Κατευθυντήρια Οδηγία με θέμα "Ειδικά ζητήματα ανάθεσης και διαχείρισης
δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής
κρίσης του ιού COVID 19, καθώς και των μέτρων για την αποτροπή της
διασποράς του" (ΑΔΑ-ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7).
Τόσο με τις ως άνω γνώμες της, όσο και με την ως άνω Κ.Ο. 24/2020, η
Αρχή παρέχει διευκρινίσεις στις αναθέτουσες αρχές και στους αναθέτοντες
φορείς ως προς τις επιλογές και τις δυνατότητες ευελιξίας που είναι
διαθέσιμες στο εθνικό και ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες
συμβάσεις, σχετικά με την αντιμετώπιση της παρούσας κρίσης.
Περαιτέρω, σε συνέχεια υποβληθέντων ερωτημάτων ως προς τη διαχείριση
των δημοσίων συμβάσεων κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, επιχειρείται η
αποσαφήνιση των ειδικών ή εξαιρετικών, περιορισμένου χρόνου ισχύος,
ρυθμίσεων των ως άνω Π.Ν.Π.
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Συναφώς, επισημαίνονται οι διαπιστώσεις/συστάσεις του Οργανισμού
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), στο πλαίσιο της
εκπόνησης συγκεκριμένων προτάσεων προς τους υπεύθυνους χάραξης
πολιτικής, όπως περιλαμβάνονται στο από 19-04-2020 έγγραφο Public
Integrity for an Effective COVID-19 Response and Recovery3:
Σύμφωνα με τον Ο.Ο.Σ.Α., η κρίση δημιουργεί ευκαιρίες για πολλές
παραβιάσεις στο τομέα της ακεραιότητας και καταστάσεις που θα
μπορούσαν να εντείνουν την απάτη και τη διαφθορά, ιδίως στις δημόσιες
συμβάσεις. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να υπονομεύσει σημαντικά την
κυβερνητική δράση. Απαιτούνται τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και
μακροπρόθεσμα μέτρα για την αντιμετώπιση των ως άνω κινδύνων,
εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, στις στρατηγικές δημοσίων συμβάσεων, στον
εσωτερικό έλεγχο και σε μέτρα για την αύξηση της ακεραιότητας και της
λογοδοσίας στους δημόσιους οργανισμούς.
Με το ως άνω έγγραφο περιγράφονται οι βασικές προκλήσεις ως προς την
προστασία της ως άνω ακεραιότητας και προτείνονται μέτρα που μπορούν
να βοηθήσουν τις κυβερνήσεις να διασφαλίσουν αποτελεσματική
ανταπόκριση και ανάκαμψη από την κρίση του κορωνϊού COVID-19.
Επιπλέον, σχετική με την υποχρέωση τήρησης σχετικού φακέλου δημόσιας
σύμβασης και την υποχρέωση παρακολούθησης των σχετικών δαπανών,
είναι και η αρ. 2/17012/ ΔΠΓΚΚ /15.04.2020 εγκύκλιος του Υφυπουργού
Οικονομικών (ΑΔΑ:9ΨΤΚΗ-7ΒΘ), με την οποία καθιερώνεται διακριτή μηνιαία
παρακολούθηση: α) των δαπανών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που
προέκυψαν και θα προκύψουν από τη λήψη και υλοποίηση μέτρων
προστασίας της δημόσιας υγείας και της οικονομίας από τον COVID-19 και β)
των εσόδων τους από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων στο πλαίσιο αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης.

Β. Στην ανωτέρω από 13.4.2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώνεται με το άρθρο 1
του σχεδίου νόμου, περιλαμβάνονται εξαιρετικές ρυθμίσεις που ρυθμίζουν,
κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, ζητήματα δημοσίων συμβάσεων.
Ως προς τις σχετικές διατάξεις διαπιστώνονται τα εξής:

3

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=129_129931-ygq2xb8qax&title=Public-Integrity-for-anEffective-COVID-19-Response-and-Recovery

20

ΑΔΑ: ΡΨ35ΟΞΤΒ-3ΗΙ

Ως προς το άρθρο εικοστό δεύτερο, αρμοδιότητας του Υπουργείου
Υγείας, με τίτλο «Σύναψη συμβάσεων Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας
Υγείας»:

Με το ως άνω άρθρο αντικαθίσταται η παρ. 2 του τεσσαρακοστού τέταρτου
άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως
αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και ειδικότερα
προστίθεται εδάφιο η) με το οποίο περιλαμβάνονται ρητά οι συμβάσεις
προμηθειών ή και υπηρεσιών που συνάπτονται στο πλαίσιο των έμμεσων
δαπανών της Πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ' οίκον
υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού
από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19», όπως αυτές
προσδιορίζονται στο εκάστοτε τεχνικό δελτίο, στις κατηγορίες συμβάσεων
τις οποίες δύναται να συνάπτει, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων
εθνικών διατάξεων ο Ε.Ο.Δ.Υ., ως φορέας υλοποίησης της ως άνω Πράξης.
Η ανωτέρω ρύθμιση σχολιάσθηκε αναλυτικά τόσο με την αριθμ. Α14/2020
γνώμη της Αρχής, όσο και με την ως άνω Κατευθυντήρια Οδηγία 24/2020, με
τις οποίες αναδείχθηκαν οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εφαρμογής
εξαιρετικών διατάξεων προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς
δημοσίευση προκήρυξης, για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης
σε απρόβλεπτη περίσταση, καθώς και η ανάγκη τεκμηρίωσης των σχετικών
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση.
Επιπλέον, λαμβανομένου υπόψη ότι δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν
εξαντλητικά όλες οι έκτακτες περιπτώσεις σύναψης συμβάσεων για την
πρόληψη/καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19 εκ μέρους του ως άνω
Οργανισμού, επαναλαμβάνεται η δυνατότητα εφαρμογής των κανόνων της
κείμενης νομοθεσίας που αφορούν στην αντιμετώπιση απρόβλεπτων και
επειγουσών καταστάσεων - με την προϋπόθεση της δέουσας τεκμηρίωσης εκ
μέρους της αναθέτουσας αρχής - αντί της προσφυγής σε «εξαιρετική» και
αποσπασματική νομοθέτηση.

Ως προς το άρθρο εικοστό πέμπτο, αρμοδιότητας του Υπουργείου
Εσωτερικών, με τίτλο «Προσωρινές δομές φιλοξενίας αστέγων και άλλων
ευάλωτων ομάδων»:
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Με την παρ. 4 του ως άνω άρθρου δίνεται η δυνατότητα, μέχρις ότου
καταστεί δυνατή η λειτουργία των προσωρινών δομών της παρ. 1, στους
ΟΤΑ α’ βαθμού να χρησιμοποιούν για την προσωρινή διαμονή αστέγων και
άλλων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, μετά από απόφαση του οικείου
δημοτικού συμβουλίου, τουριστικά καταλύματα, η συνέχιση της λειτουργίας
των οποίων έχει αποφασιστεί σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 5052/24.3.2020 (Β’
1018) και 5248/27.3.2020 (Β’ 1073) αποφάσεις του Υπουργού Τουρισμού. Η
παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας ανατίθεται από το αρμόδιο όργανο του
οικείου δήμου μέσω διαδικασίας διαπραγμάτευσης κατά παρέκκλιση κάθε
σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων για την παροχή
υπηρεσιών στέγασης.
Επί της ανωτέρω ρύθμισης σημειώνεται ότι, καταρχήν, οι μισθώσεις
ακινήτων εξαιρούνται των διατάξεων του νόμου 4412/2016 δυνάμει της περ.
α) του άρθρου 10 Ειδικές εξαιρέσεις για συμβάσεις υπηρεσιών (άρθρο 10 της
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του ως άνω νόμου.
Εφόσον, όμως, δεν πρόκειται για απλή μίσθωση ακινήτου, αλλά για παροχή
υπηρεσιών ξενοδοχειακών καταλυμάτων, τότε ισχύουν τα ως άνω
αναφερόμενα ως προς την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω
απρόβλεπτης περίστασης, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί
εξαιρετική διαδικασία που ρυθμίζεται ήδη στο νόμο (άρθρα 32.2.γ και 32 Α)
και, επομένως, δεν γίνεται κατανοητή η αναφορά σε παρέκκλιση κάθε
εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων.
Επιπλέον, τονίζεται ότι οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα XIV
του Προσαρτήματος Α΄ του νόμου 4412/2016 (lightregime) διέπονται από
τους ειδικούς διαδικαστικούς κανόνες των άρθρων 107 επ., οι οποίοι
χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη ευελιξία σε σχέση με τις λοιπές συμβάσεις.
Τέλος, πιθανολογείται ότι η ταυτόχρονη αναφορά στην ίδια παράγραφο
τόσο στο δημοτικό συμβούλιο όσο και στο «αρμόδιο όργανο του οικείου
δήμου» μπορεί να προκαλέσει σύγχυση ως προς την αρμοδιότητα ανάθεσης
της οικείας σύμβασης [δημοτικό συμβούλιο ή Οικονομική Επιτροπή].

Ως προς το άρθρο εικοστό έβδομο, αρμοδιότητας του Υπουργείου
Εσωτερικών, με τίτλο «Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού από τις
Σχολικές Επιτροπές για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»:
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Με το ως άνω άρθρο δίνεται η δυνατότητα στις Σχολικές Επιτροπές των
δήμων να προμηθεύονται κατάλληλο ψηφιακό εξοπλισμό που να επιτρέπει
την υλοποίηση των δράσεων της εξ αποστάσεως διδασκαλίας των μαθητών
των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους, εντός του πλαισίου υιοθέτησης
των προληπτικών μέτρων κατά του κορωνοϊού COVID-19, αξιοποιώντας
αδιάθετες πιστώσεις που προκύπτουν από την αναστολή λειτουργίας των
σχολικών μονάδων τους. Η προμήθεια γίνεται κατ’ ανάλογη εφαρμογή της
παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α’ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), στην
οποία γίνεται παραπομπή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν.
4412/2016.
Επί της ρυθμίσεως αυτής ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθμ. Α10/2020
γνώμη της Αρχής, όπου σχολιάσθηκε μεταξύ άλλων και η ρύθμιση της παρ. 3
του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π.
Επισημαίνεται ότι αντίστοιχη δυνατότητα δόθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων με την παρ. 3 του άρθρουεξηκοστού πέμπτου της από
20.3.2020 Π.Ν.Π., με τη διαφορά ότι εκεί γίνεται αναφορά σε απευθείας
ανάθεση, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων
συμβάσεων, όπως και στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το άρθρο
14 παρ. 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
τριακοστό τέταρτο της από 20.3.2020 ΠΝΠ(βλ σχετικά την αριθμ. Α14/2020
γνώμη της Αρχής).
Καταληκτικά σημειώνεται ότι από άποψη σκοπιμότητας, λαμβανομένου
υπόψη του αντικειμένου των ως άνω συμβάσεων, θα μπορούσε να εξετασθεί
η δυνατότητα κεντρικής προμήθειας, πιθανόν με τη χρήση συμφωνίαςπλαίσιο εκ μέρους της Ε.Κ.Α.Α. της περ. β της παρ. 1 του αρ. 41 του ν.
4412/2016 [Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (ΓΔΔΣ
και Π) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου].

Ως προς το άρθρο εικοστό όγδοο, αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών,
με τίτλο «Διανομή υγειονομικού υλικού και μέσων ατομικής ή συλλογικής
προστασίας από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού»:

Με το ως άνω άρθρο και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και
εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού μπορούν να προμηθεύονται
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σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020
[διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την
περ. γ’, της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016] και να διανέμουν κάθε
αναγκαίο υγειονομικό υλικό, και ενδεδειγμένα μέσα ατομικής ή συλλογικής
προστασίας για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σε
δημόσιες υπηρεσίες, δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς του κεφαλαίου
Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου και ιδιωτικού δικαίου της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
4270/2014 (Α’ 143), που εδρεύουν εντός της περιφέρειας τους. Για την
προμήθεια και διανομή απαιτείται έγγραφο αίτημα του αρμόδιου οργάνου
του φορέα, από το οποίο προκύπτει τεκμηριωμένα η ανάγκη. Η ισχύς της
δυνατότητας αυτής ανατρέχει αναδρομικά στην έναρξη ισχύος της από
11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
Από το περιεχόμενο της ως άνω ρύθμισης συνάγεται ότι οι ΟΤΑ Α΄και Β΄
βαθμού λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν ως κεντρική αρχή αγορών για τα
αναφερόμενα είδη [υγειονομικό υλικό και ενδεδειγμένα µέσα ατοµικής ή
συλλογικής προστασίας] και για λογαριασμό των λοιπών αναθετουσών
αρχών που ρητά μνημονεύονται στο ως άνω άρθρο, κατόπιν αιτήματός τους.
Και σε αυτή την περίπτωση, ενδείκνυται η χρήση της συμφωνίας-πλαίσιο και
είναι αναγκαίο να προηγηθεί έγκαιρος και ορθολογικός προγραμματισμός
ως προς τον προσδιορισμό των σχετικών αναγκών.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις Α10 και Α14 Γνώμες της Αρχής,
όπως και στην Κ.Ο. 24/2020.

Ως προς το άρθρο τριακοστό δεύτερο, αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών, με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων δημοσίων συμβάσεων της
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ)»:

Με το ως άνω άρθρο δίνεται ή ίδια ως άνω δυνατότητα προμήθειας κάθε
αναγκαίου υγειονομικού υλικού και µέσων ατοµικής ή συλλογικής
προστασίαςστους αναφερομένους στο άρθρο φορείς [(ΕΝΠΕ), (ΚΕΔΕ) (ΠΕΔ)],
προκειμένου να το διανέμουν στα μέλη τους, με τη διαφορά ότι στην
περίπτωση αυτή, πέραν της παραπομπής στην περ. α’ της παρ. 3 του
άρθρου 10 της από 11.3.2020, γίνεται παραπομπή και στην παρ. 7 του
εικοστού τέταρτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 64), όπως αυτές κυρώθηκαν με τα άρθρα 2 και 3
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αντιστοίχως του ν. 4682/2020 (Α’ 76) [παρέκκλιση από διατάξεις του άρθρου
225 του ν. 3852/2010 που αφορούν στον έλεγχο νομιμότητας].
Εν προκειμένω, δεν προκύπτει η αναγκαιότητα της ως άνω ρύθμισης,
λαμβανομένου υπόψη του ως άνω άρθρου εικοστού όγδοου της υπό
κύρωση Π.Ν.Π., που αφορά στους ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού.

Ως προς το άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο, με τίτλο «Κατ’ εξαίρεση
διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων»:

Με την παρ. 1 του άνω άρθρου δίνεται η δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές
και αναθέτοντες φορείς - εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με
απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν
μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της εν λόγω
Π.Ν.Π. - και ανεξαρτήτως της ημερομηνίας εκκίνησης διαδικασίας σύναψης
σύμβασης, σε περίπτωση κωλύματος υποβολής εκ μέρους του προσωρινού
αναδόχου της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών
κατακύρωσης ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας
των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας
αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, να προσκαλούν άμεσα τον
επιλεγέντα ανάδοχο να υποβάλει σε αντικατάσταση των απαιτούμενων, ανά
περίπτωση, δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 μόνο
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ή ηλεκτρονική
υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), που προβλέπεται στο
εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83),
προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να
συναφθεί η σύμβαση.
Με την παρ. 2 του ίδιου ως άνω άρθρου δίδεται η δυνατότητα [περαιτέρω;]
παράτασης της προθεσμίας προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών, με
απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να
απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου αξιολόγησης
των προσφορών και κατόπιν αιτήματος του προσωρινού αναδόχου,σε
περίπτωση κωλύματος υποβολής εκ μέρους του της αίτησης έκδοσης των
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απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, για τους ίδιους
ως άνω λόγους.
Με τις παρ. 3 και 4 ρυθμίζονται οι συνέπειες της μη εμπρόθεσμης
προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών κατακύρωσης, τόσο ως προς
τον ανάδοχο (έκπτωση και επιβολή των προβλεπόμενων από τη σύμβαση
κυρώσεων), όσο και ως προς τη διαχείριση της σύμβασης, δεδομένου ότι
προβλέπεται η δυνατότητα υποκατάστασης του αναδόχου, με τους ίδιους ως
άνω όρους από τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της
διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης.
Το ως άνω άρθρο θα πρέπει να συσχετισθεί και με τις λοιπές ρυθμίσεις της
κείμενης νομοθεσίας [ενδεικτικά: άρθρα 103, 104, 105, περίπτωση δ) της
παραγράφου 1 του άρθρου 132, 133, 160, 164, 195 του ν. 4412/2014],
καθώς και των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, όπως, ενδεικτικά: i) το
άρθρο εξηκοστό παρ. 1 της από 20-03-2020 Π.Ν.Π. που περιλαμβάνει,
μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα: α) αναβολής διενέργειας διαγωνισμών, οι
οποίοι προφανώς είχαν προγραμματιστεί να προκηρυχθούν, β) παράτασης
της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις
περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος
της από 20-03-2020 Π.Ν.Π., γ) αναστολής κάθε προθεσμίας που αφορά
δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης
αυτών, και δ) χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, ii)
το άρθρο ενδέκατο «Μέτρα για τη διατήρηση ευνοϊκών ρυθμίσεων προς τα
ασφαλιστικά ταμεία», iii) το άρθρο εξηκοστό τρίτο με τίτλο «Κατεπείγουσες
ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» της παρούσας
Π.Ν.Π. με την οποία προβλέπεται η παράταση της ισχύος της ενημερότητας
πτυχίου, iv) τις ρυθμίσεις για την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας
Διοίκησης (άρθρο τριακοστό όγδοο της παρούσας Π.Ν.Π. σε συνδυασμό με
τα άρθρα εικοστό τέταρτο έως κα εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4683/2020 (Α’ 83) (Βλ. αναλυτικά Κ.Ο. 24/2020, ιδίως σελ. 16-19).
Επισημαίνεται ότι για την ενεργοποίηση της ως άνω δυνατότητας απαιτείται
πρόσκληση εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής επί διαπιστωμένης αδυναμίας
ή κωλύματος προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών, λόγω αναστολής
λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής αναστολής
λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο. Επισημαίνεται ότι
ελλείψει ρητής ρύθμισης, δεν προκύπτει εάν η δυνατότητα της παρ. 1 θα
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λαμβάνει χώρα ανεξαρτήτως προηγούμενου αιτήματος του προσωρινού
αναδόχου.
Τέλος, είναι ευνόητο ότι σε συνέχεια των ρυθμίσεων των παρ. 2–5, οι
αντίστοιχοι όροι των σχετικών συμφωνητικών θα πρέπει να διαμορφωθούν
αναλόγως, ώστε να περιγράφουν ρητά την ως άνω διαδικασία επαλήθευσης
της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού/πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής, καθώς και τις συνέπειες της μη τήρησής της.

Ως προς το άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο, αρμοδιότητας του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη, με τίτλο «Κατασκευή τεχνητού εμποδίου στο
χερσαίο τμήμα της ελληνοτουρκικής μεθορίου
στην Περιφερειακή
Ενότητα Έβρου»:

Με το ως άνω άρθρο προστίθεται στο τέλος του εβδομηκοστού πρώτου
άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως
αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), παρ. 2 με την οποία
ανατίθεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η διαδικασία ανάθεσης
και εκτέλεσης του έργου κατασκευής και επέκτασης τεχνητού εμποδίου
(φράχτη) στο χερσαίο τμήμα της ελληνοτουρκικής μεθορίου στην
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού δαπάνης και
κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης εθνικής, γενικής ή ειδικής διάταξης.
Σημειώνεται ότι η κείμενη νομοθεσία (ν. 4412/2016) περιλαμβάνει ρητά
διατάξεις σχετικά με συμβάσεις που αφορούν την άμυνα και ασφάλεια της
χώρας [άρθρο 15 Άμυνα και ασφάλεια (άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ),
άρθρο 16 Μεικτές συμβάσεις που αφορούν την άμυνα ή την ασφάλεια (άρθρο
16 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), άρθρο 17 Δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμοί
μελετών που αφορούν την άμυνα ή την ασφάλεια και ανατίθενται ή
διοργανώνονται σύμφωνα με διεθνείς κανόνες (άρθρο 17 της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ)], ακόμα και όταν, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 346 της ΣΛΕΕ, η χώρα κρίνει ότι τα εν λόγω
ουσιώδη συμφέροντά της δεν μπορούν να διασφαλιστούν με λιγότερο
δραστικά μέτρα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, όμως, θα πρέπει να
τηρηθεί η ισχύουσα εθνική νομοθεσία ως προς την απαίτηση πλήρους και
ειδικής αιτιολόγησης ως προς την κήρυξη ως απόρρητης της σχετικής
σύμβασης ή της ανάγκης να συνοδεύεται αυτή από ειδικά μέτρα ασφαλείας
(βλ. σχετικά γνωμοδοτήσεις Ολομέλειας ΝΣΚ 245/2019 με τις εκεί
παραπομπές σε νομολογία του ΔΕΕ C 615/2010, C 337/2005, C-187/2016, C27
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3-1988 ως προς την ανάγκη συσταλτικής ερμηνείας των σχετικών διατάξεων,
καθώς και ΝΣΚ 188/2019, 172/2006, Πράξεις 17/2017 και 033/2019 ΣΤ Κλιμ.
ΕΣ).

Ως προς το άρθρο πεντηκοστό έκτο, αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τίτλο «Πληρωμή δαπανών από
Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»:

Με την παρ. 1 του ως άνω άρθρου ορίζεται ότι οι Περιφερειακές και Ειδικές
Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι
δαπάνες των οποίων εκκαθαρίζονταν έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 από τη
Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου Νομαρχίας Αθηνών,
εξακολουθούν να συνιστούν αναθέτουσες αρχές με διοικητική και οικονομική
αυτοτέλεια και δύνανται να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις σύμφωνα με την
απόφαση κατανομής πιστώσεων του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού
και την απόφαση ορισμού Δευτερευόντων Διατακτών του Υπηρεσιακού
Γραμματέα όπως ισχύει.
Εν προκειμένω, δεν φαίνεται οι εν λόγω ρυθμίσεις να συνδέονται με την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 .
Σε κάθε περίπτωση η έννοια και τα κριτήρια της υπαγωγής στην έννοια
«Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου» και, συνακόλουθα, της αναθέτουσας αρχής
ρυθμίζονται από το ενωσιακό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, όπως αυτό
μεταφέρθηκε στην εθνική έννομη τάξη και για το λόγο αυτό δεν νοείται η
υπαγωγή με νομοθετική ρύθμιση (Βλ. Τεχνική Οδηγία 4/2019 Υπαγωγή στην
έννοια του Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, ΑΔΑ 6ΕΖ7ΟΞΤΒ-ΔΛΠ).
Διαφορετικό είναι το ζήτημα της περίπτωσης της χωριστής επιχειρησιακής
μονάδας της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποτελεί μονάδα της αναθέτουσας
αρχής, ανεξαρτήτως υπεύθυνη για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων
της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, ώστε η αξία των συμβάσεων να
μπορεί να υπολογίζεται στο επίπεδο της συγκεκριμένης μονάδας (βλ. παρ. 2
άρθρου 6 Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (άρθρο
5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ). Στην περίπτωση αυτή ο νόμος προβλέπει ήδη τα
σχετικά με τον ορισμό, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της
κείμενης νομοθεσίας, δυνάμει της έκδοσης σχετικών κανονιστικών πράξεων
των
καθ΄ύλην
αρμόδιων
Υπουργών
[Πρβλ
την
υπ’
αριθμ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/273369/24875/12-7-2017 (Β’ 2425/2017) Απόφαση της
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Υπουργού
Πολιτισμού
και
Αθλητισμού
με
θέμα
«Ορισμός
επιχειρησιακώνμονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Αναθετουσών Αρχών κατά το άρθρο 6, παρ.
2, εδάφιο β΄ του ν. 4412/2016», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το π.δ.
4/2018 (Α’ 7)].
Στην προκειμένη περίπτωση η υπαγωγή των τμημάτων Διοικητικής και
Οικονομικής Υποστήριξης των ως άνω υπηρεσιών στη Γενική Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μάλλον
συνηγορεί στην κρίση ότι δεν πρόκειται για αναθέτουσες αρχές αλλά, για
χωριστές επιχειρησιακές μονάδες για τις οποίες θα πρέπει να τηρηθεί η
διαδικασία που προδιαγράφεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016
σε συνδυασμό και με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. αριθμ. 75555/289/2017
Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της «χωριστής επιχειρησιακής
μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή
ορισμένων κατηγοριών αυτών» του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν.
4412/2016 (Β΄2336/2017).

Ως προς το άρθρο εξηκοστό δεύτερο, αρμοδιότητας του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών, με τίτλο «Ανάθεση μελέτης και κατασκευής
έργου δημιουργίας κλινών ΜΕΘ»:

Με την παρ. 1 του ως άνω άρθρου ορίζεται ότι με απόφαση του Προέδρου
της Βουλής των Ελλήνων, ύστερα από σχετικό αίτημα του Υπουργού Υγείας,
διατίθεται, υπό τη μορφή δωρεάς, το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων
(8.000.000) ευρώ από τον Ειδικό Λογαριασμό της Υπηρεσίας Διάθεσης
Ευρωπαϊκών και Λοιπών Πιστώσεων της Βουλής των Ελλήνων, στην εταιρεία
«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» για την κατασκευή και προμήθεια πενήντα (50)
νέων κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας εντός τμήματος του Γενικού
Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία». Ορίζεται, επίσης,
ότι με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίνονται η
οικοδομική άδεια και οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου, μετά από εισήγηση
των αρμόδιων, κατά περίπτωση, Γενικών Διευθυντών, κατά παρέκκλιση
κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης νομοθεσίας.
Σύμφωνα με την παρ. 2 του ως άνω άρθρου, η εκτέλεση του έργου του
παρόντος ανατίθεται με το σύστημα της μελέτης-κατασκευής. Η διαδικασία
επιλογής του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου της παρ. 1
πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ορισμούς της περ. γ’ της παρ. 2 του
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άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου
υπερβαίνει τα κατώτερα όρια της περ. α’ του άρθρου 5 του ν. 4412/2016,
άλλως, εφόσον είναι κατώτερος των εν λόγω ορίων, με απευθείας
πρόσκληση, από την εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.». Σε αμφότερες
τις άνω περιπτώσεις προσκαλούνται πέντε (5) τουλάχιστον κατασκευαστικές
εταιρείες, οι οποίες έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτέλεση δημόσιων
ή ιδιωτικών έργων υγειονομικού ενδιαφέροντος και προμήθειας
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά
τους εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την πρόσκληση. Αποκλειστικά
κριτήρια επιλογής του αναδόχου, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1, είναι αφενός
μεν η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και,
αφετέρου, η επί ποινή αποκλεισμού εκτέλεση και παράδοση του
συγκεκριμένου έργου εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της οικείας
σύμβασης. Κατά της απόφασης ανάθεσης δεν επιτρέπεται η άσκηση της
ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 362 του ν. 4412/2016, εφόσον η
σύμβαση δεν υπερβαίνει τα κατώτερα όρια της περ. α’ του άρθρου 5 του ν.
4412/2016.
Με τις επόμενες παραγράφους ρυθμίζονται τα σχετικά με την κατακύρωση
της σύμβασης, την εκτέλεση και της διαχείρισή της καθώς και τα σχετικά με
την εκταμίευση του ποσού της δωρεάς.
Ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού της ως άνω διαδικασίας ως δωρεάς, ο
οποίος δεν ελέγχεται με την παρούσα γνώμη δεδομένου ότι δεν αφορά σε
ζήτημα δημόσιας σύμβασης με τη στενή έννοια και δεν επηρεάζει τους
κανόνες ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης, σκόπιμο θα ήταν να
ληφθούν υπόψη τα εξής:
Στην προκειμένη περίπτωση δεν προκύπτει η σκοπιμότητα της διάκρισης της
διαδικασίας ανάθεσης, αναλόγως του εάν πρόκειται για σύμβαση άνω ή
κάτω των ορίων του ν. 4412/2016. Και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για
διαδικασία ανάθεσης η οποία διενεργείται εξαιρετικά, λόγω της
τεκμηριωμένης ανάγκης αντιμετώπισης κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης
σε απρόβλεπτη περίσταση, δυνάμει της προβλεπόμενης σχετικής
πρόσκλησης που θα απευθυνθεί σε πέντε (5) τουλάχιστον κατασκευαστικές
εταιρείες.
Ήδη η Αρχή, με την αριθμ. Κ.Ο. 24/2020, ανέδειξε τα ερμηνευτικά
ζητήματα, τα οποία ενδέχεται να δημιουργούνται από τις αναφορές σε μία
«υβριδική» διαδικασία απευθείας ανάθεσης, η οποία δεν περιγράφεται στο
ν. 4412/2016, τονίζοντας σε κάθε περίπτωση ότι οι αναθέτουσες αρχές,
ακόμη και στις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι οποίες συνδέονται με την
30

ΑΔΑ: ΡΨ35ΟΞΤΒ-3ΗΙ

καταπολέμηση του κορωνοϊού, μπορούν να κάνουν χρήση της διαδικασίας με
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 παρ. 2 περ.
γ’, με τήρηση των οριζόμενων σε αυτές προϋποθέσεις, όπως εκτίθενται στο
αντίστοιχο κεφάλαιο αυτής που αφορά στις διαδικαστικές προϋποθέσεις της
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι η κείμενη νομοθεσία ρυθμίζει τους όρους
διεξαγωγής της ως άνω διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 32Α του ν.
4412/2016, ορίζοντας ότι αυτή εξαιρείται της υποχρεωτικής εφαρμογής των
άρθρων 22 παράγραφοι 1, 36, 72 παράγραφος 1 περίπτωση α΄, 79
παράγραφοι 1 έως 4, και 221 παράγραφοι 8 και 9.
Ως προς το χαρακτηρισμό της σχετικής σύμβασης ως σύμβασης έργου, η
οποία θα ανατεθεί με το σύστημα του άρθρο 50 Δημόσιες συμβάσεις έργων
με αξιολόγηση μελέτης, πιθανολογείται - αν και δεν προκύπτει ρητά από το
περιεχόμενο της ως άνω διάταξης - ότι πρόκειται για μεικτή σύμβαση έργου
του άρθρου 50 και προμήθειας αγαθών („για την κατασκευή και προμήθεια
πενήντα (50) νέων κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας”), για την οποία θα
πρέπει να εφαρμοστούν οι κανόνες του άρθρου 4 Μεικτές συμβάσεις (άρθρο
3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ). Ειδικότερα για το εφαρμοστέο πλαίσιο κρίσιμα
είναι: (α) ο χαρακτηρισμός του κυρίου αντικειμένου της σχετικής σύμβασης,
(β) εάν αυτή μπορεί να χωρισθεί αντικειμενικά ή (γ) εάν θα ανατεθεί ενιαία.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση της ενιαίας ανάθεσης,πιθανολογείται,
λαμβανομένου υπόψη του ύψους της σχετικής δωρεάς (8.000.000 €), ότι η
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης θα υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του άρθρου
5 του ν. 4412/2016 και, επομένως, δεν έχει νόημα η διάκριση σε συμβάσεις
άνω και κάτω των ορίων. Συνακόλουθα τονίζεται ότι για συμβάσεις άνω των
ορίων δεν είναι δυνατή η παρέκκλιση από ενωσιακού δικαίου διατάξεις (είτε
από την Οδηγία 2014/24/ΕΕ είτε από τις δικονομικές οδηγίες, όπως
ενσωματώθηκαν στην εθνική έννομη τάξη).
Κατά συνέπεια σκόπιμο είναι, τουλάχιστον ως προς το ζήτημα της έννομης
προστασίας, να ληφθεί υπόψη η παρ. 5 (α) του άρθρου 369 Κήρυξη
ακυρότητας – Διαδικασία του ν. 4412/2016 και αφορά στην «εκούσια εκ των
προτέρων διαφάνεια» σύμφωνα με την οποία: «Η διαδικασία προσφυγής του
παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται: α) αν η αναθέτουσα αρχή δημοσίευσε
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκήρυξη, σύμφωνα με
την παράγραφο 6 του άρθρου 65 του παρόντος ή την παράγραφο 5 του
άρθρου 295 του παρόντος, κατά περίπτωση, με την οποία γνωστοποιεί την
πρόθεσή της να αναθέσει τη σύμβαση και εφάρμοσε δεκαήμερη τουλάχιστον
προθεσμία αναστολής της σύναψης, από την επομένη της δημοσίευσης της
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προκήρυξης, εφόσον η προκήρυξη αυτή συντάχθηκε σύμφωνα με το
Παράρτημα XII του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει».

Ως προς το άρθρο εξηκοστό έβδομο «Χορήγηση προκαταβολής
μισθωμάτων για τις συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίαςκαι εξηκοστό
όγδοο Απαλλαγή καταβολής οικονομικού ανταλλάγματος παραχώρησης
χρήσης χώρου εντός Ζώνης Λιμένα», αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής:

Στο βαθμό που η τροποποίηση των οικείων συμβάσεων αφορά σε
τροποποίηση συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
παράγωγου δικαίου της Ένωσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και
των συμβάσεων παραχώρησης, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι σχετικοί
κανόνες που αφορούν σε τροποποίηση των οικείων συμβάσεων, ιδίως στο
βαθμό που ρυθμίζουν περιστάσεις που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν
από επιμελή αναθέτουσα αρχή ή αναθέτοντα φορέα [βλ. άρθρο 51
Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 43 της Οδηγίας
2014/23/ΕΕ) του ν. 4413/216 και ιδίως την περ. γ της παρ. 1 του ως άνω
άρθρου].

Ως προς το άρθρο εξηκοστό ένατο, αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού,
με τίτλο «Δράσεις προβολής για την αποκατάσταση της εικόνας της
Ελλάδας»:

Με το ως άνω άρθρο ορίζεται ότι, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος
κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως για χρονικό
διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Αυγούστου 2020, το
Υπουργείο Τουρισμού, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και οι
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού,
συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών εταιρειών αυτών, δύνανται να
συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών με την εταιρεία με την
επωνυμία «MARKETING GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «Marketing Greece
A.E.» με απευθείας ανάθεση και, πάντως, τηρουμένης κανονικά της
διαδικασίας ανάρτησης στη Διαύγεια, ανεξαρτήτως της αξίας της σύμβασης,
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κατά παρέκκλιση της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων
συμβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω συμβάσεις μετά από τη
σύναψή τους θα υποβληθούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για κατά
προτεραιότητα έγκριση, εφόσον αυτό απαιτείται από τις γενικές διατάξεις.
Οι συμβάσεις αφορούν αποκλειστικά στην υλοποίηση προγραμμάτων και
δράσεων προβολής, διαφήμισης, προώθησης, επικοινωνίας και δημόσιων
σχέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο της χώρας συνολικά, όσο και
μεμονωμένων περιοχών της, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των
αρνητικών συνεπειών στον ελληνικό τουρισμό από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, με παράλληλη ενίσχυση της εικόνας της χώρας και της
τουριστικής αγοράς.
Για την ακρίβεια, η αιτιώδης συνάφεια με τον κορωνοϊό COVID-19, δεν
συνδέεται με τον άμεσο κίνδυνο διασποράς του, όπως αναφέρεται στην
κρινόμενη διάταξη, αλλά με την ανάγκη περιορισμού των επιζήμιων
συνεπειών της πανδημίας για την εθνική οικονομία. Στην εν λόγω διάταξη
ορίζεται ότι οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες σε αυτή αναθέτουσες αρχές
δύναται, χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να αναθέτει
απευθείας σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, που μάλιστα κατονομάζεται
στη διάταξη, τις υπό κρίση συμβάσεις και μάλιστα ανεξαρτήτως αξίας
αυτών.
Πέραν του προφανούς περιορισμού, με νόμο, της διακριτικής ευχέρειας της
αναθέτουσας αρχής να επιλέξει βάσει της κατάλληλης διαδικασίας ανάθεσης
τον αντισυμβαλλόμενό της, η διάταξη φαίνεται ότι, στο βαθμό που αφορά
συμβάσεις άνω των ορίων, εγείρει σημαντικά ζητήματα συμβατότητας με
το ενωσιακό δίκαιο, ενώ, για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, δε
συμβαδίζει με τους θεμελιώδεις κανόνες και τις γενικές αρχές της ΣΛΕΕ,
ιδίως τις αρχές της ίσης μεταχειρίσεως και της απαγορεύσεως των
διακρίσεων, καθώς και στην απορρέουσα εξ αυτών υποχρέωση
διαφάνειας.
Ειδικότερα, με την Κατευθυντήρια Οδηγία 24/2020 της Αρχής γίνεται σαφές,
μεταξύ άλλων, σύμφωνα και με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΕ, ότι : «…η
άμεση ανάθεση σε προεπιλεγμένο οικονομικό φορέα εξακολουθεί να
αποτελεί την εξαίρεση, η οποία εφαρμόζεται εάν μόνο μία επιχείρηση είναι
σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση εντός των τεχνικών και χρονικών
περιορισμών που επιβάλλονται από τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της
κατάστασης. Για παράδειγμα, η άμεση ανάθεση θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί από τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας για την άμεση
αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και την αποτροπή περαιτέρω
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διάδοσής της, όταν δεν είναι δυνατόν να τεθούν χρονικοί περιορισμοί και η
ανάθεση πρέπει να γίνει άμεσα εντός λίγων ημερών ή ακόμη και ωρών».
Όσον αφορά τον προσυμβατικό έλεγχο εκ μέρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
επισημαίνεται ότι πρόκειται για προληπτικό έλεγχο νομιμότητας ο οποίος,
όπου προβλέπεται, δρα προστατευτικά χάριν του δημοσίου συμφέροντος.
Με την Κ.Ο. 24/2020 έγινε αναφορά στη θεμελίωση του εν λόγω ελέγχου
για συμβάσεις μεγάλης οικονομικής αξίας στη διάταξη του άρθρου 98 παρ. 1
περ. β’ του Συντάγματος, ήτοι σε διάταξη υπερνομοθετικής ισχύος, καθώς
και στις ισχύουσες κοινές υπουργικές αποφάσεις αναφορικά με την
προσωρινή
ή
μη
αναστολή
λειτουργίας
των
Δικαστηρίων,
συμπεριλαμβανομένου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου [Πρβλ και άρθρο τρίτο
Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26804 Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της
Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό
διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020 (Β 1588/25.04.2020).
Με την κρινόμενη διάταξη ο ως άνω έλεγχος μετατρέπεται τελικώς σε
κατασταλτικό, αφού θα λαμβάνει χώρα μετά την ανάθεση και,
ενδεχομένως, μετά την εκτέλεση, εκκαθάριση και πληρωμή των σχετικών
δαπανών, χωρίς παράλληλα να προβλέπεται συγκεκριμένη προθεσμία
υποβολής των σχετικών συμβάσεων προς έλεγχο, ούτε συνέπειες τυχόν
αρνητικού ελέγχου νομιμότητας.

Β. Ως προς το άρθρο που αφορά στη συγκρότηση επιτροπών για τους
διαγωνισμούς που κατατείνουν στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και
συμβάσεων παραχώρησης που υλοποιούνται ως Συμπράξεις Δημόσιου και
Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.):

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική αιτιολογική έκθεση, με τις
προτεινόμενες διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας κλήρωσης,
κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α ́226), για την επιλογή
των μελών των συλλογικών οργάνων που γνωμοδοτούν στο πλαίσιο των
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων παραχώρησης
που υλοποιούνται ως Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.),
σύμφωνα με το ν. 3389/2005 (Α΄ 232), όπως ήδη ισχύει για τις δημόσιες
συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών.
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1. Η δυνατότητα διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών
οργάνων για συμβάσεις που εμπίπτουν στο Βιβλίο Ι του ν. 4412/2016,
προβλέπεται ήδη στις διατάξεις του άρθρου 221 του ως άνω νόμου.
Ειδικότερα προβλέπεται ρητά με την περ. ε της παρ. 11 του άρθρου 221 που
αφορά σε συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών ότι για την επιλογή των
μελών των συλλογικών οργάνων του ως άνω άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές
μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.
4024/2011 (Α΄ 226).
Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών
υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών προβλέπεται,
υπό προϋποθέσεις, υποχρεωτική διαδικασία κλήρωσης από το μητρώο που
τηρείται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών «Μητρώο Μελών Επιτροπών
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών και
Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών» (Μη.Μ.Ε.Δ.).
Επιπλέον, με βάση τη ρητή πρόβλεψη της παρ. 7 του άρθρου 1 του νόμου
4412/2016, ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις του Βιβλίου Ι που
υλοποιούνται ως Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), σύμφωνα
με το ν. 3389/2005 (Α΄ 232), προβλέπεται ότι δεν εφαρμόζονται οι
διατάξειςτων παραγράφων 8 έως 11 του άρθρου 221.
Με αφορμή την προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί στο
πλαίσιο και της διαδικασίας επαγγελματοποίησης των αναθετουσών αρχών,
η ανάγκη συλλογικής επανεξέτασης της διαδικασίας συγκρότησης, η
σύνθεση, και λειτουργία των συλλογικών οργάνων που γνωμοδοτούν στο
πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, τόσο του Βιβλίου Ι,
όσο και του Βιβλίου ΙΙ προκειμένου να διασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, ότι ως
μέλη των σχετικών επιτροπών ορίζονται υπάλληλοι με τα απαιτούμενα
προσόντα. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να τεθούν σχετικοί κανόνες και ως
προς τη διαδικασία συγκρότησης και τη σύνθεση των συλλογικών οργάνων
δημοσίων συμβάσεων που υλοποιούνται ως Σ.Δ.Ι.Τ., ενδεχομένως
αντίστοιχοι με αυτούς που προβλέπονται για τις δημόσιες συμβάσεις
παραχώρησης.
Περαιτέρω, η προτεινόμενη τροποποίηση είναι σκόπιμο και από νομοτεχνική
άποψη να συσχετισθεί με τη σχετική τροποποίηση που προωθεί το
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ως προς τη μερική κατάργηση της
χρήσης του Μη.Μ.Ε.Δ.
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2. Τα ζητήματα που αφορούν στη σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των
γνωμοδοτικών οργάνων που εισηγούνται για ζητήματα ανάθεσης και
εκτέλεσης συμβάσεων παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
υλοποιούνται ως σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα του Ν. 3389/2005,
ρυθμίζονται με το άρθρο 67 του ν. 4413/2016 και συγκεκριμένα με τις παρ. 6
- 13 του άνω άρθρου.
Τα εν λόγω όργανα συγκροτούνται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή
του αναθέτοντος φορέα για τη διενέργεια διαδικασίας ανάθεσης
συγκεκριμένης σύμβασης παραχώρησης που προτίθεται να συνάψει η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας όπως ορίζεται στην παράγραφο 1
στοιχείο α΄ του άρθρου 4 και θα πρέπει να διαθέτουν τη σχετική νομική,
τεχνική ή χρηματοοικονομική εξειδίκευση. Αν η σύμβαση παραχώρησης
συνάπτεται για λογαριασμό φορέα άλλου από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα, ένα από αυτά τα μέλη προέρχεται από το φορέα αυτόν.
Στην περίπτωση αναθέτοντος φορέα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1
στοιχείο β΄ ή γ΄ του άρθρου 44, τα εν λόγω γνωμοδοτικά όργανα
αποτελούνται από υπάλληλους του αναθέτοντος φορέα ή τρίτα πρόσωπα
που διαθέτουν τη νομική, τεχνική ή χρηματοοικονομική εξειδίκευση και
επαγγελματική εμπειρία. Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς
δύνανται να συγκροτούν κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες
εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων αφορώντων στις
διαδικασίες ανάθεσης, καρά παρέκκλιση των οριζομένων στις παραγράφους
8 και 9.11. Σε περίπτωση που η σύμβαση παραχώρησης υλοποιείται ως
σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα του Ν. 3389/2005, ένα από τα μέλη των
οργάνων των παραγράφων 8 ή 9 υποδεικνύεται από την Ειδική Γραμματεία
Συμπράξεων Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα μέλη των ως άνω οργάνων, απαιτείται,
λαμβανομένης υπόψη και της πολυπλοκότητας του αντικειμένου τους, να
διαθέτουν αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία και εξειδίκευση, ώστε να
μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις των υπό κρίση
διαγωνιστικών διαδικασιών (λ.χ. ανταγωνιστικού διαλόγου).
Κατά συνέπεια, παρότι από τη γραμματική διατύπωση της παρ. 7 του ως
άνω άρθρου [συγκροτούνται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντος φορέα] δε φαίνεται να απαγορεύεται τα ως άνω όργανα να
συγκροτούνται μέσω κλήρωσης, αυτό, καταρχήν, δε φαίνεται εφικτό όσον
αφορά μέλη που υποδεικνύονται ή που δεν προέρχονται από την ίδια την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα [πρβλ και 26 του ν. 4024/2011,
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το οποίο εφαρμόζεται στην περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η συμμετοχή
μέλους μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η
συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio)].
Για τους ίδιους ως άνω λόγους, δεν προκύπτει ευχερώς η ανάγκη ρητής
πρόβλεψης για τη συγκρότηση των σχετικών γνωμοδοτικών οργάνων μέσω
σχετικής κλήρωσης, εκτός εάν αυτή διενεργείται μεταξύ προσώπων που
αποδεδειγμένα διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.
Τέλος, δεδομένου ότι η παρ. 7 του άρθρου 67 αναφέρεται σε όλες τις
συμβάσεις παραχώρησης, ανεξαρτήτως εάν υλοποιούνται ως Σ.Δ.Ι.Τ.,
δόκιμο θα ήταν η σχετική προσθήκη να περιληφθεί στην παρ. 11 του ίδιου
άρθρου, με την πρόσθετη μνεία ότι η δυνατότητα κλήρωσης αφορά
πρόσωπα που ανήκουν στην ίδια αναθέτουσα αρχή ή αναθέτοντα φορέα και
δεν υποδεικνύονται (πρβλ παρ. 8 και 9 του ίδιου άρθρου).

Γ. Ως προς το άρθρο που αφορά στον Έλεγχο νομιμότητας των
συμβάσεων που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό δεύτερο
της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄75)

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται ότι ο έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό
Συνέδριο των συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για τη διασφάλιση
της ελάχιστης εξυπηρέτησης των νησιωτικών περιοχών για το χρονικό
διάστημα που ισχύει ο κίνδυνος της άμεσης διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 - η δυνατότητα σύναψης των οποίων θεσπίστηκε με το άρθρο
εξηκοστό δεύτερο της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ως
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) - θα γίνεται μετά τη
σύναψη της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 35 του ν.
4129/2013, σε συνδυασμό με το εδ. γ΄ της παρ. 9 του άρθρου όγδοου του ν.
2932/2001.
Στην αιτιολογική έκθεση του άρθρου ορίζεται ότι η σύναψη των εν λόγω
συμβάσεων πρέπει να ολοκληρωθεί εντός πολύ σύντομου χρονικού
διαστήματος, προκειμένου να μη διακοπεί η ακτοπλοϊκή σύνδεση με τα νησιά
της χώρας, και ως εκ τούτου δεν υφίσταται χρονικό περιθώριο για
προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Συναφώς υπενθυμίζεται ότι με την παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού
δεύτερουτης από 30.03.2020 Π.Ν.Π. δίνεται η δυνατότητα να συνάπτονται
συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας έως τις 30 Απριλίου
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2020, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση συγκεκριμένου δρομολογίου ή
δρομολογίων. Ωστόσο η περίοδος εφαρμογής της παρ. 1 δύναται να
παρατείνεται για χρονικό διάστημα έως και έξι (6) μήνες από την έναρξη
ισχύος της, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19.
Σε κάθε περίπτωση, αν και δεν προκύπτει ρητά, πιθανολογείται ότι η
εκτιμώμενη αξία των υπό κρίση συμβάσεων θα υπερβαίνει την
προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την οποία προβλέπεται υποχρεωτικά έλεγχος
νομιμότητας της οικείας σύμβασης.
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου όγδοου Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας
υπηρεσίας του ν. 2932
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες
ενδομεταφορές
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής
Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες
διατάξεις, (Α' 145/27.6.2001)ο αρμόδιος Υπουργός μπορεί να συνάπτει
σύμβαση ή συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας ενός έως
πέντε ετών για την αποκλειστική εξυπηρέτηση συγκεκριμένης γραμμής ή
γραμμών, αν δεν υποβληθούν δηλώσεις για δρομολόγηση πλοίου σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις ή οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί δεν πληρούν
τις προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών ή δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες
της συνέχειας και τακτικότητας του δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και
της πλήρους εξυπηρέτησης του μεταφορικού έργου.
Από την επισκόπηση του οικείου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου
προκύπτει ότι ο νομοθέτης είχε προβλέψει – ακόμα και πριν από την
παρούσα κρίση - τη ρύθμιση επειγουσών καταστάσεων, μεταξύ άλλων, και
όσον αφορά τον προβλεπόμενο κατά το νόμο προσυμβατικό έλεγχο
νομιμότητας των οικείων συμβάσεων παραχώρησης υπηρεσίας εκ μέρους
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κυρίως όσον αφορά σε συμβάσεις δημόσιας
υπηρεσίας που συνάπτονται σε συνέχεια σχετικών μειοδοτικών
διαγωνισμών, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2932/2001.
Σημειώνεται ότι με το άρθρο 35 του ν. 4129/2013 Κύρωση του Κώδικα
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο κωδικοποιούνται, όλες οι ισχύουσες
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, οι οποίες αφορούν στον κατοχυρωµένο
συνταγµατικά (άρθρο 98 παρ. 1 περίπτ. β΄ του Συντάγµατος) έλεγχο
δηµοσίων συµβάσεων, που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Ειδικότερα, με την παρ. 8 του άρθρου 35 του ως άνω νόμου 4129/2013,
ορίζεται ότι κατ` εξαίρεση των προβλεπομένων στις διατάξεις των
38

ΑΔΑ: ΡΨ35ΟΞΤΒ-3ΗΙ

παραγράφων 1 και 2 του ως άνω άρθρου, οι συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας
υπηρεσίας για την εκτέλεση δρομολογίων στις θαλάσσιες ενδομεταφορές, οι
οποίες καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου ογδόου
του ν. 2932/2001 [μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης
ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας έως δώδεκα (12) έτη,
έναντι μισθώματος και σε περίπτωση που δεν τελεσφορήσει η διαδικασία
πρόσκλησης σε πλοιοκτήτες για την υποβολή προτάσεων ανάθεσης δημόσιας
υπηρεσίας] μπορούν να συναφθούν και χωρίς να έχει υποβληθεί
προηγουμένως στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για τη διενέργεια ελέγχου
νομιμότητας τους, σχέδιο σύμβασης με το σχετικό φάκελο ή και πριν την
ολοκλήρωση του παραπάνω ελέγχου. Στις περιπτώσεις αυτές, η συναφθείσα
σύμβαση και ο σχετικός φάκελος υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο
εντός προθεσμίας δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της. Εάν
η σύμβαση και ο σχετικός φάκελος δεν υποβληθούν εντός της ανωτέρω
προθεσμίας ή εάν ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποβεί αρνητικός, η
σύμβαση θεωρείται ως μηδέποτε συναφθείσα.
Περαιτέρω, με την παρ. 9 του άρθρου όγδοου του ν. 2932/2001 ορίζεται ότι
για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του
διαγωνισμού (αρχικού ή και επαναληπτικών) και την υπογραφή του
εγγράφου
της
σχετικής
σύμβασης,
ο
Υπουργός
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο
μπορεί, για την εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών, να αναθέτει
απευθείας με την υπογραφή σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, χωρίς
την τήρηση διαγωνιστικής διαδικασίας και κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη
διάταξη, τη διενέργεια δρομολογίων σε πλοιοκτήτη πλοίου που πληροί τις
προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις, έναντι μισθώματος.
Στην περίπτωση αυτή, ο έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο
ενεργείται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου έκτου του ν.
3755/2009 (Α` 52).
Με το εδ. γ΄ της ίδιας ως άνω παρ. 9 ορίζεται ότι αν ο έλεγχος αποβεί
αρνητικός και η σύμβαση θεωρηθεί μη συναφθείσα, καταβάλλεται στον
ανάδοχο το μίσθωμα που αντιστοιχεί στα δρομολόγια που είχε ήδη εκτελέσει
κατά το χρονικό διάστημα μέχρι τη γνωστοποίηση στο Υπουργείο της πράξης
του Κλιμακίου ή της απόφασης του Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
κατά περίπτωση, ως εάν η σύμβαση είχε συναφθεί μέχρι τότε εγκύρως,
εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις.
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι στις οικείες συμβάσεις θα πρέπει να
εφαρμόζονται οι γενικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της δημόσιας
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υπηρεσίας δηλαδή η αρχή της συνεχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας, της
ισότητας, της προσαρμοστικότητας, της αντικειμενικής τιμολόγησης και της
ουδετερότητας4.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι συστάσεις της Αρχής, ιδίως στην παρούσα χρονική
συγκυρία, για αυξημένη λογοδοσία, ακεραιότητα και δημοσιονομικό έλεγχο
των υπό σύναψη συμβάσεων, ζητούμενα τα οποία σε μεγάλο βαθμό
επιτυγχάνονται με τον συνταγματικής περιωπής προληπτικό έλεγχο
νομιμότητας εκ μέρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου για συμβάσεις μεγάλης
οικονομικής αξίας [πρβλ Κ.Ο. 24/2020 της Αρχής, καθώς και άρθρο τρίτο
Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26804 Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της
Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό
διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020 (Β 1588/25.04.2020)].
Τέλος, με αφορμή την συγκεκριμένη διάταξη διαπιστώνεται η ανάγκη
εναρμόνισης της κείμενης νομοθεσίας τόσο με το πρωτογενές δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και με τις Οδηγίες 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ ή
2014/25/ΕΕ (Πρβλ ιδίως άρθρο 5 Δικαίωμα σύναψης σύμβασης
παραχώρησης - αρχή της ελεύθερης διαχείρισης από τις δημόσιες αρχές
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ του ν. 4413/2016).

VII. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Αρχή γνωμοδοτεί, σύμφωνα με την
περίπτωση γ΄ (αα) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 7 του Οργανισμού και
Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής, όπως θεσπίσθηκε ως σύνολο με το
άρθρο 53 του ν. 4605/2019 ( Α΄52), επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων του
εν θέματι σχεδίου νόμου, με τις προαναφερόμενες παρατηρήσεις, τις
προτεινόμενες αναγκαίες βελτιώσεις και διορθώσεις και όσα ανωτέρω
αναφέρονται στο κεφάλαιο VI της παρούσας γνωμοδότησης, με ιδιαίτερη
έμφαση στο να μην τίθενται ζητήματα συμβατότητας προς το ενωσιακό
4

Βλ. αναλυτικά Ι. Γκιτσάκης, Η παραχώρηση της δημόσιας υπηρεσίας και δημοσίου έργου
εννοιολογικά στοιχεία, κανονιστικό πλαίσιο και περιπτώσεις πρακτικής εφαρμογής κατά το ελληνικό
και το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο, Α. Σάκκουλας/ 2007, Ε. Πρεβεδούρου, Οι συμβάσεις
παραχώρησης κατά την οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
ΔιΔικ 4/2015,
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δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, όπως ιδίως στο άρθρο εξηκοστό ένατο,
αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού, με τίτλο Δράσεις προβολής για την
αποκατάσταση της εικόνας της Ελλάδας της προτεινόμενης προς κύρωση από
13.4.2020 Π.Ν.Π.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αντιπρόεδρος
Αδάμ Καραγλάνης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1)Σύνταγμα

i) Άρθρο 44 παρ. 1.:«1. Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, ύστερα από
πρόταση του Yπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει πράξεις νομοθετικού
περιεχομένου. Oι πράξεις αυτές υποβάλλονται στη Bουλή για κύρωση
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφος 1, μέσα σε σαράντα
ημέρες από την έκδοσή τους ή μέσα σε σαράντα ημέρες από τη σύγκληση της
Bουλής σε σύνοδο. Aν δεν υποβληθούν στη Bουλή μέσα στις
προαναφερόμενες προθεσμίες ή αν δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε τρεις
μήνες από την υποβολή τους, παύουν να ισχύουν στο εξής».

ii) Άρθρο 98:

«1. Στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν ιδίως:

α. Ο έλεγχος των δαπανών του Κράτους, καθώς και των οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων, που υπάγονται με
ειδική διάταξη νόμου στο καθεστώς αυτό.

β. Ο έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας στις οποίες
αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο που
εξομοιώνεται με το Δημόσιο από την άποψη αυτή, όπως νόμος ορίζει.

γ. Ο έλεγχος των λογαριασμών των δημόσιων υπολόγων και των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων, που
υπάγονται στον προβλεπόμενο από το εδάφιο α` έλεγχο.
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δ. Η γνωμοδότηση για τα νομοσχέδια που αφορούν συντάξεις ή αναγνώριση
υπηρεσίας για την παροχή δικαιώματος σύνταξης σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του άρθρου 73, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που ορίζει ο
νόμος.

ε. Η σύνταξη και η υποβολή έκθεσης προς τη Βουλή για τον απολογισμό και
ισολογισμό του Κράτους κατά το άρθρο 79 παράγραφος 7.

στ. Η εκδίκαση διαφορών σχετικά με την απονομή συντάξεων, καθώς και με
τον έλεγχο των λογαριασμών του εδαφίου γ`.

ζ. Η εκδίκαση υποθέσεων που αναφέρονται στην ευθύνη των πολιτικών ή
στρατιωτικών δημόσιων υπαλλήλων, καθώς και των υπαλλήλων των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου για κάθε ζημία που από δόλο ή αμέλεια προκλήθηκε στο
Κράτος, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε άλλα νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου.

2. Οι αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου ρυθμίζονται και ασκούνται,
όπως νόμος ορίζει. Στις περιπτώσεις των στοιχείων α` έως δ` της
προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 93
παράγραφοι 2 και 3.

3. Οι αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για υποθέσεις της παραγράφου 1
δεν υπόκεινται στον έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας».

2)Ν. 4412/16, ως ισχύει :

i) Άρθρο 1 Αντικείμενο - Πεδίο Εφαρμογής
1. Οι διατάξεις του παρόντος αποτελούν προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας προς τις διατάξεις: α) της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και την κατάργηση της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ (L94), όπως διορθώθηκε (L135/24.5.2016), β) της Οδηγίας
2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προμήθειες φορέων, που
δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών
και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση Οδηγίας 2004/17/ΕΚ
και γ) της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 και
της 92/13/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992, όπως
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 και τα άρθρα 46 και 47 της
Οδηγίας 2014/23/ΕΕ. 2. Ο παρών νόμος θεσπίζει κανόνες: α) για τις
διαδικασίες προγραμματισμού και σύναψης δημοσίων συμβάσεων και
διαγωνισμών μελετών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου Ι
(άρθρα 2 έως 221), β) για τις διαδικασίες προγραμματισμού και σύναψης
συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής
του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 2 και 222 έως 338), γ) για τη διακυβέρνηση, οι οποίοι
εφαρμόζονται, σύμφωνα με το Βιβλίο ΙΙΙ (άρθρα 339 έως 344), από τις
αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς και δ) για την έννομη
προστασία κατά τη σύναψη συμβάσεων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής
του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374). Οι διατάξεις του παρόντος
εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 έως 7, σε όλες τις
συμβάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄, ανεξαρτήτως είδους και
εκτιμώμενης αξίας αυτών, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους
διατάξεις αυτού.

ii) Άρθρο 2 Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β΄ της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
[…]
28) ως «δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων» και ως «συμβάσεις άνω των
ορίων» νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις και οι συμβάσεις κατά την έννοια της
διάταξης της περίπτωσης 5 της παρούσας παραγράφου που δεν εξαιρούνται,
δυνάμει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 7 έως 17 και 237 έως
252, και των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας
(ΦΠΑ) είναι ίση προς ή ανώτερη από τα όρια της διάταξης των άρθρων 5 και
235, αντίστοιχα, όπως ισχύουν κάθε φορά,
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29) ως «δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων» και ως «συμβάσεις κάτω των
ορίων» νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις και οι συμβάσεις κατά την έννοια της
διάταξης της περίπτωσης 5 της παρούσας παραγράφου που δεν εξαιρούνται,
δυνάμει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 7 έως 17 και 237 έως
252, αντίστοιχα, των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός φόρου προστιθέμενης
αξίας (ΦΠΑ) είναι κατώτερη από τα όρια της διάταξης των άρθρων 5 και 235,
όπως ισχύουν κάθε φορά,
[…]
31) ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των
προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες
αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν στον οικονομικό φορέα της επιλογής
τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους
οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 118 και 328,

iii) Άρθρο 32 Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
1. Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται στις
παραγράφους 2 έως 6, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν
δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία με διαπραγμάτευση
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί
να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: […]

γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας
ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή,
δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις
ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι
περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της
κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από
δική τους ευθύνη.

iv) Άρθρο 10 Ειδικές εξαιρέσεις για συμβάσεις υπηρεσιών (άρθρο 10 της
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
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Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες
συμβάσεις
υπηρεσιών
οι
οποίες:
α) έχουν ως αντικείμενο την αγορά ή μίσθωση, με οποιουσδήποτε
χρηματοδοτικούς όρους, γης ή υφισταμένων κτισμάτων ή άλλων ακινήτων ή
αφορούν δικαιώματα επ’ αυτών,
β) αφορούν την αγορά, την ανάπτυξη, την παραγωγή ή τη συμπαραγωγή
υλικού προγραμμάτων που προορίζεται για υπηρεσίες οπτικοακουστικών ή
ραδιοφωνικών μέσων τις οποίες αναθέτουν πάροχοι υπηρεσιών
οπτικοακουστικών ή ραδιοφωνικών μέσων ή στις συμβάσεις για το χρόνο
μετάδοσης ή την παροχή προγραμμάτων που ανατίθενται σε παρόχους
υπηρεσιών οπτικοακουστικών ή ραδιοφωνικών μέσων. Για τους σκοπούς της
παρούσας περίπτωσης, οι «υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων» και οι
«πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων» έχουν την ίδια έννοια με
εκείνη των περιπτώσεων α΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ.
109/2010 (Α΄ 190). Το «πρόγραμμα» έχει την ίδια έννοια με εκείνη της
περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 109/2010, αλλά
περιλαμβάνει επίσης ραδιοφωνικά προγράμματα και υλικό ραδιοφωνικών
προγραμμάτων. Επίσης, για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, το «υλικό
προγραμμάτων» έχει την ίδια έννοια με το «πρόγραμμα»,
γ) αφορούν υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού,
δ) αφορούν οποιαδήποτε από τις κατωτέρω νομικές υπηρεσίες:
αα) νομική εκπροσώπηση πελάτη από δικηγόρο κατά την έννοια του άρθρου
2 του π.δ. 258/1987 (Α΄ 125) σε: - διαιτησία ή συμβιβασμό που διεξάγεται σε
κράτος μέλος, τρίτη χώρα ή ενώπιον διεθνούς οργάνου διαιτησίας ή
συμβιβασμού ή - δικαστικές διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων, δικαιοδοτικών
οργάνων ή δημοσίων αρχών κράτους - μέλους, τρίτης χώρας ή διεθνών
δικαστηρίων, δικαιοδοτικών ή θεσμικών οργάνων,
ββ) νομικές συμβουλές για την προετοιμασία οποιασδήποτε από τις
διαδικασίες της υποπερίπτωσης αα΄ της παρούσας περίπτωσης ή εάν υπάρχει
απτή ένδειξη και μεγάλη πιθανότητα το ζήτημα που αφορούν οι συμβουλές να
αποτελέσει αντικείμενο τέτοιων διαδικασιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι
συμβουλές παρέχονται από δικηγόρο, κατά την έννοια του άρθρου 2 του π.δ.
258/1987,
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γγ) υπηρεσίες πιστοποίησης και εξακρίβωσης της γνησιότητας εγγράφων
που πρέπει να παρέχονται από συμβολαιογράφους,
δδ) νομικές υπηρεσίες που παρέχονται από εμπιστευματοδόχους (trustees) ή
διορισμένους επιτρόπους ή άλλες νομικές υπηρεσίες, των οποίων οι πάροχοι
διορίζονται από δικαστήριο στο οικείο κράτος - μέλος ή διορίζονται βάσει του
δικαίου για την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων υπό την εποπτεία τέτοιων
δικαστηρίων
ή
δικαιοδοτικών
οργάνων,
εε) λοιπές νομικές υπηρεσίες, οι οποίες στο σχετικό κράτος - μέλος
συνδέονται, έστω και περιστασιακά, με την άσκηση δημόσιας εξουσίας,
ε) αφορούν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σχετικές με την έκδοση, την
αγορά, την πώληση ή τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών
μέσων, κατά την έννοια του ν. 3606/2007 (Α΄ 195), υπηρεσίες που
παρέχονται από κεντρικές τράπεζες και συναλλαγές με το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Σταθερότητας,
στ) αφορούν δάνεια είτε συνδέονται είτε όχι με την έκδοση, την πώληση, την
αγορά ή τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων,
ζ) αφορούν συμβάσεις εργασίας,
η) αφορούν υπηρεσίες πολιτικής άμυνας, πολιτικής προστασίας και
πρόληψης κινδύνων που παρέχονται από μη κερδοσκοπικές οργανώσεις ή
ενώσεις και εμπίπτουν στους ακόλουθους κωδικούς του CPV: 75250000-3,
75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8,
98113100-9 και 85143000-3 πλην των υπηρεσιών ασθενοφόρων για τη
διακομιδή ασθενών,
θ) αφορούν δημόσιες επιβατικές μεταφορές με σιδηρόδρομο ή μετρό,
ι) αφορούν υπηρεσίες πολιτικών εκστρατειών που εμπίπτουν στους κωδικούς
του CPV 79341400-0, 92111230-3 και 92111240-6, όταν ανατίθενται από
πολιτικό κόμμα στο πλαίσιο προεκλογικής εκστρατείας.

v)Άρθρο 15 Άμυνα και ασφάλεια (άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
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1. Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) εφαρμόζεται στην ανάθεση δημόσιων
συμβάσεων και σε διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται στους τομείς
της άμυνας και της ασφάλειας, εξαιρουμένων των κατωτέρω συμβάσεων:
α) συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του μέρους δεύτερου του
ν. 3978/2011 (Α΄ 137),
β) συμβάσεων στις οποίες δεν εφαρμόζεται το μέρος δεύτερο του ν.
3978/2011 (Α΄ 137), σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 24 του εν λόγω νόμου.
2. Το παρόν Βιβλίο δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις και τους
διαγωνισμούς μελετών που δεν εξαιρούνται για άλλο λόγο δυνάμει της παρ.
1, στο μέτρο που η προστασία των ουσιωδών συμφερόντων ασφαλείας της
χώρας δεν μπορεί να διασφαλιστεί με λιγότερο δραστικά μέτρα, όπως με την
επιβολή απαιτήσεων για την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των
πληροφοριών που η αναθέτουσα αρχή καθιστά διαθέσιμες σε μία διαδικασία
ανάθεσης σύμβασης, κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν Βιβλίο.
Επίσης, και, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
346 της ΣΛΕΕ, το παρόν Βιβλίο δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις και
στους διαγωνισμούς μελετών που δεν εξαιρούνται για άλλο λόγο δυνάμει της
παρ. 1, στο μέτρο που η εφαρμογή του παρόντος Βιβλίου θα υποχρέωνε τη
χώρα να παράσχει πληροφορίες, τη δημοσιοποίηση των οποίων θεωρεί
αντίθετη με τα ουσιώδη συμφέροντα ασφαλείας της.
Το παρόν Βιβλίο δεν εφαρμόζεται, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 346 της Σ.Λ.Ε.Ε., στις δημόσιες συμβάσεις και
στους
διαγωνισμούς
μελετών
που
άπτονται
του
τομέα
της
Κυβερνοασφάλειας, στο μέτρο που η εφαρμογή του παρόντος Βιβλίου θα
υποχρέωνε τη χώρα να παράσχει πληροφορίες, τη δημοσιοποίηση των
οποίων θεωρεί αντίθετη με την προστασία των ουσιωδών συμφερόντων
κυβερνοασφάλειάς της.
3. Όταν η διαδικασία σύναψης και η εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης ή του
διαγωνισμού μελέτης κηρύσσεται απόρρητη ή πρέπει να συνοδεύεται από
ειδικά μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας
εθνικής νομοθεσίας, ιδίως δε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν.
3978/2011 (Α΄ 137) και της απόφασης με αριθμ. 838/39/461322/14.8.2008
του Υπουργού Εσωτερικών (Β΄ 1632) το παρόν Βιβλίο δεν εφαρμόζεται, υπό
την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα κρίνει ότι τα εν λόγω ουσιώδη συμφέροντα
δεν μπορούν να διασφαλιστούν με λιγότερο δραστικά μέτρα, όπως αυτά που
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2.
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3) Άρθρο 52 του Ν. 4635/2019 (Α’ 167)

«Άρθρο 52
Ενιαία Ψηφιακή Πύλητης Δημόσιας Διοίκησης

1. Ιδρύεται Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, με διεύθυνση
gov.gr, της οποίας η παραγωγική λειτουργία, καθώς και η τεχνολογική
ανάπτυξη και υποστήριξη, ανήκει στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης. Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη αποτελεί το κεντρικό σημείο
παροχής ηλεκτρονικών ψηφιακών υπηρεσιών τις οποίες σωρεύει
υποχρεωτικά από όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης. Για την
παροχή των ηλεκτρονικών ψηφιακών υπηρεσιών από την ΕΥΠ στην Ενιαία
Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης απαιτείται η έγκριση της ΕΥΠ.

2. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης
Διαδικασιών είναι αρμόδια για την ανάληψη κάθε πρωτοβουλίας και δράσης
που σχετίζεται με τη στρατηγική και την επιχειρησιακή ανάπτυξη της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης, σε ό,τι αφορά στον ανασχεδιασμό διοικητικών διαδικασιών
των υφισταμένων και μελλοντικώς εντασσόμενων ψηφιακών υπηρεσιών σε
αυτήν.

3. Κάθε φορέας συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου
οι ηλεκτρονικές ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται μέσα από τους
επιμέρους ιστοτόπους, να παρέχονται πλέον από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη.
Όλοι οι ιστότοποι των φορέων της γενικής κυβέρνησης οφείλουν να
μεταφερθούν στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης σε
διευθύνσεις με κατάληξη gov.gr μέχρι τις 31.3.2020. Για τη μεταφορά
ιστοτόπων της ΕΥΠ στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης
απαιτείται η έγκριση της ΕΥΠ.

4. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συστήνεται και τηρείται Μητρώο
Δικτυακών Τόπων και Εφαρμογών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Το
Μητρώο θα βρίσκεται αναρτημένο στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας
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Διοίκησης και θα είναι πλήρως προσβάσιμο από τους φορείς της Δημόσιας
Διοίκησης, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Με απόφαση του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά
μέτρα που οφείλουν να εφαρμόσουν οι Φορείς της γενικής κυβέρνησης για
τη συντήρηση και τακτική επικαιροποίηση του Μητρώου Δικτυακών Τόπων
και Εφαρμογών. Η δήλωση των δικτυακών τόπων ιστοτόπων και εφαρμογών
στο Μητρώο Δημοσίων Ιστοτόπων και Εφαρμογών, όπως περιγράφεται στην
παράγραφο 1, άρθρο 8, Κεφάλαιο Β`, του ν. 4591/2019, καθίσταται
υποχρεωτική μέχρι τις 31.3.2020.

5. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συστήνεται και τηρείται Μητρώο
Ψηφιακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Το Μητρώο θα
βρίσκεται αναρτημένο στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης και
θα είναι πλήρως προσβάσιμο από τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, τους
πολίτες και τις επιχειρήσεις. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που
οφείλουν να εφαρμόσουν οι Φορείς της γενικής κυβέρνησης για τη
συντήρηση και τακτική επικαιροποίηση του Μητρώου Ψηφιακών Υπηρεσιών.
Η δήλωση των Ψηφιακών Υπηρεσιών στο Μητρώο καθίσταται υποχρεωτική
μέχρι τις 31.3.2020.

6. Στο άρθρο 5 του ν. 3979/2011 (Α` 138) προστίθεται παράγραφος 5 ως
εξής:
«Κάθε φορέας της γενικής κυβέρνησης εκπληρώνει την υποχρέωση του
παρόντος άρθρου με τη φιλοξενία σχετικής με το συγκεκριμένο φορέα
ιστοσελίδας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης. Με απόφαση
του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται η διαδικασία και τα
απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που οφείλουν να εφαρμόσουν οι
ως άνω Φορείς της γενικής κυβέρνησης για τη δημιουργία και λειτουργία των
οικείων δικτυακών τόπων των φορέων κάτω από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη
της Δημόσιας Διοίκησης.».

4) «Άρθρο 225 ν. 3852/2010 (Α 87)
Υποχρεωτικός Έλεγχος Νομιμότητας
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1. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των δήμων και των
περιφερειών, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, αποστέλλονται
υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α., εφόσον
αφορούν: α) ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου, β) την ανάθεση έργων,
υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών, αν το τίμημα υπερβαίνει το ποσό
των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., γ) την αγορά και
εκποίηση, λόγω πώλησης ή δωρεάς κατά κυριότητα, ακινήτων, δ) την
κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, ε) τη μίσθωση ακινήτων από
τρίτους, στ) τη σύναψη πάσης φύσεως δανείων, ζ) την ίδρυση πάσης
φύσεως νομικών προσώπων, τη συμμετοχή σε υφιστάμενα νομικά πρόσωπα,
καθώς και τη λύση και τη θέση σε εκκαθάριση νομικών προσώπων,
[η) τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων, με την επιφύλαξη του
τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του άρθρου 100]
και θ) τη διεξαγωγή δημοτικού ή περιφερειακού δημοψηφίσματος.
*** Η περίπτωση η΄της παρ.1 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 151 παρ.3
Ν.4555/2018, ΦΕΚ Α 133/19.7.2018,το οποίο ισχύει,σύμφωνα με την παρ.4
του αυτού άρθρου, από την αυτοδιοικητική περίοδο που αρχίζει μετά την
έναρξη ισχύος του παρόντος.
Στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α. αποστέλλονται προς έλεγχο νομιμότητας και οι
αποφάσεις των κοινωφελών επιχειρήσεων, των Δημοτικών Επιχειρήσεων
Ύδρευσης - Αποχέτευσης και των μονομετοχικών ανωνύμων εταιρειών
Ο.Τ.Α. που αφορούν: α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, β) εκποίηση
παγίων περιουσιακών στοιχείων, γ) αγορά και εκποίηση ακινήτων, δ)
σύναψη δανείων, ε) ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και
προμηθειών, εάν το τίμημα υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., στ) μίσθωση ακινήτων από τρίτους και ζ) τη
σύναψη προγραμματικών συμβάσεων, με την επιφύλαξη της περίπτωσης α`
της παραγράφου 1 του άρθρου 100. Ειδικά, για τις ΔΕΥΑ, εκτός από τις
παραπάνω αποφάσεις, αποστέλλονται επιπλέον προς έλεγχο νομιμότητας οι
αποφάσεις εκείνες που αφορούν την ψήφιση του προϋπολογισμού της
επιχείρησης και του τεχνικού προγράμματος έργων, καθώς και κάθε
τροποποίησή τους. Επίσης, αποστέλλονται προς έλεγχο νομιμότητας οι
αποφάσεις των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, εφόσον υπάγονται στις
περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής, καθώς και
ο προϋπολογισμός τους. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτών
κοινοποιούνται στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 240 Ν.4555/2018,ΦΕΚ Α 133/19.7.2018:
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" Για τις αποφάσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 225 του ν.
3852/2010, οι οποίες λαμβάνονται από τα μονομελή και συλλογικά όργανα
διοίκησης των ΦΟΔΣΑ, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, ασκείται έλεγχος
νομιμότητας των άρθρων 225 και 226 του ν. 3852/2010, με εξαίρεση όσες
αποφάσεις ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του
ν. 4548/2018".
2. Η απόφαση αποστέλλεται για έλεγχο νομιμότητας συνοδευόμενη από
αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης και από τα έγγραφα στοιχεία που
είναι αναγκαία για την νόμιμη έκδοσή της, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15)
ημερών από τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου. Οι δήμοι, οι
περιφέρειες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι ανωτέρω επιχειρήσεις τους υποχρεούνται να
διαβιβάζουν αμελλητί και κάθε επιπλέον στοιχείο που ζητείται από την ΑΥΕ
Ο.Τ.Α.
3. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευσή της στην
ΑΥΕ Ο.Τ.Α. και εκδίδει υποχρεωτικά ειδική πράξη. Η μη έκδοση της ειδικής
πράξης του προηγούμενου εδαφίου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του
Επόπτη Ο.Τ.Α.
4. Εκθέσεις τακτικού ή έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου σε Ο.Τ.Α. ή νομικά
πρόσωπα αυτών, από ορκωτούς ελεγκτές ή από υπηρεσίες εσωτερικού
ελέγχου, που διενεργείται σύμφωνα με ειδικές διατάξεις νόμου ή Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας, διαβιβάζονται υποχρεωτικά στον Επόπτη Ο.Τ.Α., για
την παρακολούθηση και υλοποίηση των σχετικών συστάσεων ή
πορισμάτων.».
*** Το άρθρο 225,όπως είχε τροποποιηθεί, αντικαταστάθηκε ως άνω με το
άρθρο 116
Ν.4555/2018,ΦΕΚ Α 133/19.7.2018.

5) Άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013: «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέ
« Άρθρο 35
Έλεγχος Δημοσίων Συμβάσεων
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1. Στις συμβάσεις προμήθειας αγαθών του άρθρου 1 του ν. 2286/1995 (Α`
19), εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών, που συνάπτονται από το
Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τις δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς, η
προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό του ενός
εκατομμυρίου ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας της
οικείας σύμβασης, πριν από τη σύναψη της, από Κλιμάκια του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.

«Στις κατηγορίες συμβάσεων του προηγουμένου εδαφίου, που συνάπτονται
από το Δημόσιο και τα υπαγόμενα σε προληπτικό έλεγχο δαπανών Ν.Π.Δ.Δ.,
η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό των
πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ και μέχρι το όριο του προηγούμενου
εδαφίου, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας, πριν από τη
σύναψη τους, από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι
αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των φορέων αυτών.

«Στον έλεγχο των προηγουμένων εδαφίων υπάγονται» εδαφίου υπάγονται οι
προγραμματικές συμβάσεις που συνάπτουν το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και οι φορείς διοίκησης της δια
βίου μάθησης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 3879/2010 (Α` 163), οι
συμφωνίες πλαίσιο, καθώς και οι εκτελεστικές αυτών συμβάσεις που
συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4038/2012 (Α` 14) και οι
συμβάσεις που συνάπτει η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ή εταιρείες
των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα σε
αυτή. Για τον προσδιορισμό του ποσού της προϋπολογιζόμενης δαπάνης των
οικείων συμβάσεων δεν λαμβάνεται υπόψη το ποσό που αναλογεί στο φόρο
προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Αν δεν διενεργηθεί ο έλεγχος, η σύμβαση που
συνάπτεται είναι άκυρη. Εξαιρούνται οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που
συνάπτονται κατά την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2000/1991 (Α` 206), τις
παραγράφους 3 του άρθρου 1,1 του άρθρου 3 και 2 του άρθρου 4 του ν.
2526/1997 (Α` 205), την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 (Α` 151),
την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 483/1974 (Α` 184), την παρ. 8 του άρθρου
10 του ν. 2642/1998 (Α` 216) και την περίπτωση δ` του άρθρου 13 του π.δ.
60/2007 (Α` 64), με εξαίρεση τις συμβάσεις που συνάπτονται με Ο.Τ.Α..
Εξαιρούνται επίσης και οι συμβάσεις που δύναται να συνομολογεί με
απευθείας ανάθεση ο Υπουργός Οικονομικών ως εκπρόσωπος του Ελληνικού
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Δημοσίου, για την προετοιμασία, την έκδοση και τη διάθεση τίτλων
προεσόδων, καθώς και για κάθε θέμα που αφορά τους τίτλους αυτούς.

*** Το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 προστέθηκε και η φράση «Στον έλεγχο του
προηγουμένου
εδαφίου υπάγονται» του τρίτου εδαφίου αυτής αντικαταστάθηκε ως άνω
με το άρθρο πρώτουποπαρ.Γ.1. Ν.4254/2014,ΦΕΚ Α 85/7.4.2014.

2. Για το σκοπό του προβλεπόμενου στην παράγραφο 1 ελέγχου
υποβάλλεται στο οικείο κατά περίπτωση Κλιμάκιο από τον αρμόδιο Υπουργό
ή φορέα ο φάκελος με όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία, ιδίως δε αυτά
των οποίων η έλλειψη επιφέρει κατά την κείμενη νομοθεσία τον αποκλεισμό
της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης. Ο αρμόδιος Υπουργός ή
φορέας μπορεί να ζητεί τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και για επί
μέρους φάσεις της σχετικής διαδικασίας που προηγούνται της σύναψης της
οικείας σύμβασης. Ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ολοκληρώνεται μέσα
σε τριάντα ημέρες από τη διαβίβαση σε αυτό του σχετικού φακέλου. Η πράξη
που εκδίδεται κοινοποιείται με τηλεομοιοτυπία στον αρμόδιο φορέα, ο οποίος
υποχρεούται αμελλητί να την κοινοποιήσει με τηλεομοιοτυπία σε όλους τους
συμμετέχοντες στην ελεγχόμενη διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης
αναδόχου. Προϊστάμενοι υπηρεσιών ή άλλα αρμόδια όργανα που ενεργούν
κατά παράβαση της υποχρέωσης που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο
διώκονται για παράβαση καθήκοντος κατά το άρθρο 259 του Ποινικού κώδικα
αυτεπαγγέλτως και παραπέμπονται υποχρεωτικά στην αρμόδια πειθαρχική
δικαιοδοσία.

3. «Ο προβλεπόμενος στην παράγραφο 1 έλεγχος νομιμότητας επί των
συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων προμηθειών αγαθών, παροχής
υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων διενεργείται υποχρεωτικά πριν από τη
σύναψη τους από Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον η
προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των δέκα εκατομμυρίων
(10.000.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).»

*** Το πρώτο εδάφιο της παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 73
παρ.1
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Ν.4146/2013,ΦΕΚ Α 90/18.4.2013.

Ο έλεγχος αυτός περατώνεται εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από της
κατάθεσης του σχετικού φακέλου στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε περίπτωση που
από τον έλεγχο διαπιστωθεί έλλειψη στοιχείων, αυτά ζητούνται από τον
αρμόδιο φορέα κατά τρόπο πλήρη και εξαντλητικό πριν την παρέλευση της
ανωτέρω προθεσμίας. Ο έλεγχος ολοκληρώνεται μετά την κατάθεση και των
συμπληρωματικών στοιχείων σε κάθε περίπτωση εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από της καταθέσεως αυτών. Αν παρέλθουν οι
ανωτέρω προθεσμίες χωρίς το σχέδιο σύμβασης να έχει απορριφθεί με
αιτιολογημένη πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τούτο θεωρείται
εγκεκριμένο.

4. Οι προγραμματικές συμβάσεις, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ δύο
αναθετουσών αρχών, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 9 του άρθρου 1 του ν.
3316/2005, και αφορούν συγχρηματοδοτούμενα έργα, δεν εμπίπτουν στον
προβλεπόμενο από την παράγραφο 1 έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, εφόσον το ύψος του προϋπολογισμού των έργων τα οποία αφορά
η προγραμματική σύμβαση είναι κατώτερο των δέκα εκατομμυρίων ευρώ. Για
τις
συμβάσεις
ανάθεσης
έργων,
προμηθειών
και
υπηρεσιών,
συμπεριλαμβανομένων και των μελετών, που συνάπτονται στο πλαίσιο των
προγραμματικών συμβάσεων, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην
προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου.

5. «Αιτήσεις ανάκλησης των πράξεων των Κλιμακίων που αποφαίνονται ότι
κωλύεται η υπογραφή της ελεγχόμενης σύμβασης, υποβάλλονται στη
γραμματεία του αρμόδιου Τμήματος, σε περίπτωση πλάνης περί τα πράγματα
ή το νόμο, από αυτόν που έχει σπουδαίο έννομο συμφέρον προς τούτο, ή
από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας, χάριν του δημοσίου συμφέροντος,
μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την κοινοποίηση της πράξης του Κλιμακίου
στον οικείο φορέα και στον Γενικό Επίτροπο.»

*** Το πρώτο εδάφιο της παρ.5 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 73
παρ.2
Ν.4146/2013,ΦΕΚ Α 90/18.4.2013.
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Η αίτηση ανάκλησης κοινοποιείται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, με επιμέλεια
του αιτούντος, σε καθέναν που έχει έννομο συμφέρον. Ο πρόεδρος του
Τμήματος μπορεί να διατάξει τη γνωστοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο της
αίτησης ανάκλησης και σε άλλους που έχουν κατά την κρίση του έννομο
συμφέρον. Άλλη αίτηση ανάκλησης δεν επιτρέπεται.

6. Υπάγονται υποχρεωτικά σε προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό
Συνέδριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, και οι συμβάσεις
που συνάπτει το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πράσινο Ταμείο» (πρώην Ειδικό
Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων) με δικαιούχους
για την εκτέλεση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων, προϋπολογιζόμενης
δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α., ποσού μεγαλύτερου ή ίσου των τριακοσίων
χιλιάδων ευρώ.

7. Κατ` εξαίρεση της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3986/2011 (Α` 152), οι
διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως για τον
προσυμβατικό έλεγχο των συμβάσεων αξιοποίησης των περιουσιακών
στοιχείων του Ταμείου Αξιοποίησης ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και
των εταιρειών των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου άμεσα
ή έμμεσα στο Ταμείο που συνάπτονται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του
άρθρου 5 του ν. 3986/2011,«ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για αρχική
σύμβαση ή για τροποποίηση υφιστάμενης σύμβασης και ανεξάρτητα από το
αν η τροποποιούμενη σύμβαση είχε υπαχθεί στον προσυμβατικό έλεγχο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου,» εφόσον το τίμημα ή το χρηματικό αντάλλαγμα της
αξιοποίησης υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ και αφού προηγουμένως
έχει γνωμοδοτήσει το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με το όσα
ορίζονται στην περίπτωση β` της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ίδιου ως
άνω νόμου.

*** Η μέσα σε « » φράση της παρ.7 προστέθηκε με το άρθρο 29 παρ.1
Ν.4531/2018,ΦΕΚ Α 62/5.4.2018.

8. Κατ` εξαίρεση των προβλεπομένων στις διατάξεις των παραγράφων 1 και
2 του παρόντος άρθρου, οι συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την
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εκτέλεση δρομολογίων στις θαλάσσιες ενδομεταφορές, οι οποίες
καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου ογδόου του ν.
2932/2001 (Α` 145), που προστέθηκαν με το άρθρο 27 του ν. 3511/2006 (Α`
258), μπορούν να συναφθούν και χωρίς να έχει υποβληθεί προηγουμένως
στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας τους, σχέδιο
σύμβασης με το σχετικό φάκελο ή και πριν την ολοκλήρωση του παραπάνω
ελέγχου. Στις περιπτώσεις αυτές, η συναφθείσα σύμβαση και ο σχετικός
φάκελος υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο εντός προθεσμίας δεκαπέντε
εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της. Εάν η σύμβαση και ο σχετικός
φάκελος δεν υποβληθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή εάν ο έλεγχος
του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποβεί αρνητικός, η σύμβαση θεωρείται ως
μηδέποτε συναφθείσα.

9. Οι συμβάσεις που διέπονται από το ν. 3978/2011 (Α` 137) υπάγονται στον
προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που προβλέπεται
από το παρόν άρθρο, εφόσον η προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης
υπερβαίνει το όριο του ενός εκατομμυρίου ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. Από τον
έλεγχο αυτόν εξαιρούνται οι συμβάσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις
α`, β`, γ`, στ`, ζ` και θ` του άρθρου 17 του ν. 3978/2011.

10. Στον έλεγχο νομιμότητας της προηγούμενης παραγράφου υπάγονται και
οι τροποποιητικές συμβάσεις που εμπίπτουν στις προϋποθέσεις εφαρμογής
της ανωτέρω παραγράφου, ανεξαρτήτως του εάν η κύρια σύμβαση διήλθε
από τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στο
πλαίσιο του ελέγχου των συμβάσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις δ`
και ε` του άρθρου 17 του ν. 3978/2011, το Ελεγκτικό Συνέδριο οφείλει να
διασφαλίσει το απόρρητο των στοιχείων του φακέλου, ο οποίος μετά την
ολοκλήρωση του ελέγχου του επιστρέφεται στην αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Άρθρο 36
Προληπτικός έλεγχος συμβάσεων Ο.Τ.Α.

1. Για τις συμβάσεις προμήθειας αγαθών, εκτέλεσης έργων και παροχής
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματικών συμβάσεων, που
συνάπτουν οι Ο.Τ.Α. και τα νομικά τους πρόσωπα, προϋπολογιζόμενης
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δαπάνης, χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), ποσού άνω των
διακοσίων χιλιάδων ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά προληπτικός έλεγχος
νομιμότητας αυτών, πριν από τη σύναψη τους, από τον Επίτροπο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των
δαπανών τους.

2. Για τις συμβάσεις της προηγούμενης παραγράφου, η προϋπολογιζόμενη
δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό, χωρίς Φ.Π.Α., των πεντακοσίων
χιλιάδων ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά, πριν τη σύναψη τους, έλεγχος
νομιμότητας από το καθ` ύλην αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του προηγούμενου
άρθρου.

3. Ο αρμόδιος φορέας μπορεί να ζητεί τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας
και για επί μέρους φάσεις της σχετικής διαδικασίας που προηγούνται της
σύναψης της οικείας σύμβασης.

4. Ο έλεγχος νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ολοκληρώνεται μέσα σε
τριάντα ημέρες από τη διαβίβαση σε αυτό του σχετικού φακέλου. Εάν δεν
διενεργηθεί ο έλεγχος νομιμότητας η σύμβαση που συνάπτεται είναι άκυρη.

5. Κατά των πράξεων των Επιτρόπων και των Κλιμακίων, επιτρέπονται
αιτήσεις ανάκλησης, σε περίπτωση πλάνης περί τα πράγματα ή το νόμο, οι
οποίες εκδικάζονται από το αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
σύμφωνα με τους όρους, προθεσμίες και τη διαδικασία που ορίζονται στην
παράγραφο 5 του προηγούμενου άρθρου από τις φράσεις «υποβάλλονται στη
γραμματεία του αρμόδιου Τμήματος» έως τις φράσεις «Άλλη αίτηση
ανάκλησης δεν επιτρέπεται», που εφαρμόζονται αναλόγως».

6) Ν 4182/2013(Α’ 185)

«Άρθρο 3Α
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Ρύθμιση θεμάτων δωρεών προς φορείς δημόσιου τομέα

1. Συμβάσεις προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων,
συμπεριλαμβανομένων των προπαρασκευαστικών, βοηθών και συνοδών
έργων, οι οποίες συνάπτονται από φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός
προσδιορίζεται στην περίπτωση α` της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν.
4270/2014 (Α`143), για την προπαρασκευή, υποστήριξη, εξυπηρέτηση,
παρακολούθηση και υλοποίηση αντίστοιχων δωρεών αγαθών ή υπηρεσιών ή
έργων από ιδιώτες προς τους δημόσιους αυτούς φορείς, δεν θεωρούνται
δημόσιες συμβάσεις και εξαιρούνται της κείμενης νομοθεσίας για την
ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εφόσον στη σύμβαση δωρεάς
που καταρτίζεται μεταξύ του ιδιώτη (εφεξής «ο δωρητής») και του φορέα του
δημοσίου τομέα (εφεξής «ο δωρεοδόχος»), καθορίζονται τα εξής:...:»

*** Το πρώτο εδάφιο της παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 75
Ν.4646/2019,
ΦΕΚ Α 2001/12.12.2019.

α. Το αντικείμενο της δωρεάς, αγαθό, υπηρεσία ή έργο. Σε περίπτωση που η
δωρεά περιλαμβάνει αναλώσιμα υλικά ή κόστος συντήρησης θα αναφέρεται
ρητά το χρονικό διάστημα για το οποίο ο δωρητής αναλαμβάνει την κάλυψη
αυτών των εξόδων.

β. Η δαπάνη, η οποία καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον δωρητή.

γ. Η διαδικασία της εκ μέρους του δωρεοδόχου υπόδειξης στον δωρητή του
οικονομικού φορέα, ο οποίος κρίνεται ο πλέον κατάλληλος για την
εκπλήρωση του αντικειμένου της δωρεάς, καθώς και ο χρόνος ολοκλήρωσης
της σχετικής διαδικασίας. Προς το σκοπό αυτόν, ο δωρεοδόχος συγκροτεί
επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν οι αρμόδιοι εκπρόσωποί του, καθώς και
εκπρόσωπος ή εμπειρογνώμονας εκ μέρους του δωρητή, εφόσον ο δωρητής
το κρίνει απαραίτητο. Έργο της επιτροπής είναι, ενδεικτικά:
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αα) η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών,

ββ) η τυχόν προσθήκη κριτηρίων τεχνικής καταλληλόλητας ή επαγγελματικής
ικανότητας ή οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας,

γγ) η έρευνα αγοράς και η υποβολή στον δωρητή τουλάχιστον τριών (3)
προσφορών,

δδ) η υποβολή συγκριτικών στοιχείων τιμών από την Ελλάδα ή το εξωτερικό,
εφόσον ζητηθεί από τον δωρητή,

εε) η εφαρμογή κανόνων ακεραιότητας,

στστ) η εξέταση των προσφορών με σκοπό την ανάδειξη της πλέον
συμφέρουσας και καταλληλότερης για τους σκοπούς της δωρεάς
προσφοράς,

ζζ) ειδικά για τις περιπτώσεις δωρεών ιατρικού εξοπλισμού, η πρόβλεψη για
υποχρέωση του οικονομικού φορέα σε υποβολή προσφοράς, η οποία να
καλύπτει τη συντήρηση καθ` όλη τη διάρκεια του λειτουργικού κύκλου ζωής
του εξοπλισμού, όπως αυτός θα ορισθεί από τον δωρεοδόχο και σύμφωνα με
τις προδιαγραφές λειτουργίας και τα πρωτόκολλα ελέγχου του
κατασκευαστή,

ηη) η επανάληψη της διαδικασίας, σε περίπτωση άγονου αποτελέσματος,
εφόσον ζητηθεί από τον δωρητή.

δ. Η υποχρέωση του δωρητή να εγκρίνει ή να απορρίψει τον επιλεγέντα από
την επιτροπή οικονομικό φορέα.
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ε. Η υποχρέωση του δωρεοδόχου να συνάψει τη σύμβαση με τον οικονομικό
φορέα, για λογαριασμό του δωρητή, προς εκπλήρωση του σκοπού της
δωρεάς.

στ. Η υποχρέωση του δωρεοδόχου να παραλάβει το αντικείμενο της δωρεάς
και η διαδικασία παραλαβής και τυχόν θέσης του σε λειτουργία.

ζ. Η υποχρέωση του δωρεοδόχου να παραλάβει τα σχετικά τιμολόγια και
λοιπά παραστατικά, τα οποία ο οικονομικός φορέας εκδίδει στο όνομα του
δωρεοδόχου και η πρόβλεψη ότι επί των τιμολογίων αυτών αναγράφεται ότι
θα εξοφληθούν από τον δωρητή, με μνεία της παρούσας διάταξης.

η. Η υποχρέωση του δωρεοδόχου να ειδοποιεί τον δωρητή αμελλητί για την
τμηματική ή οριστική παραλαβή του έργου, της προμήθειας ή της υπηρεσίας,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη σχετική σύμβαση με τον οικονομικό
φορέα και να υποβάλει το ανάλογο αίτημα πληρωμής προς τον δωρητή.

θ. Η υποχρέωση του δωρητή, εφόσον πληρούνται τα όσα προβλέπονται στη
σύμβαση με τον οικονομικό φορέα, καθώς και στη σύμβαση δωρεάς, να
εξοφλήσει το οικονομικό αντάλλαγμα απευθείας προς τον οικονομικό φορέα
εντός της προθεσμίας που ορίζεται στη σχετική σύμβαση. Ο οικονομικός
φορέας υποχρεούται να εκδώσει εξοφλητική απόδειξη στο όνομα του
δωρεοδόχου, η οποία θα αναφέρει ότι η εξόφληση έγινε από τον δωρητή
κάνοντας μνεία στην παρούσα διάταξη.

2. Γ ια τις συμβάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος
άρθρου, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τις
διαδικασίες και τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών και λογαριασμών. Έναντι
του οικονομικού φορέα δεν θεμελιώνεται οποιαδήποτε ευθύνη του
δωρεοδόχου - δημόσιου φορέα.

3. Κάθε σύμβαση δωρεάς μεταξύ δωρητή και δωρεοδόχου, οι σχετικές
συμβάσεις προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργου που
προβλέπονται στην παράγραφο 1, καθώς και η εξόφληση τιμολογίων και
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αποδείξεων που εκδίδονται αναφορικά με τις συμβάσεις
απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου και φόρο δωρεών.».

αυτές,

*** Το άρθρο 3α προστέθηκε με το άρθρο 55 Ν.4557/2018,ΦΕΚ Α
139/30.7.2018.

7) Άρθρο 14 παρ. 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55):

«Άρθρο 14
Ζητήματα Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

1. Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από τη θέση σε ισχύ της
παρούσας, λόγω του κινδύνου περαιτέρω διάδοσης κορωνοϊού COVID-19 και
με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων του,
την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση πραγματοποίησης συνεδριάσεων
συλλογικών και μη οργάνων του δημοσίου τομέα, την εξ αποστάσεως
εκτέλεση εργασίας δημοσίων υπάλληλων και λειτουργών και την
απομακρυσμένη παροχή υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις, το
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και οι εποπτευόμενοι φορείς του
δύνανται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί
δημοσίων συμβάσεων, να προσφεύγουν στη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών,
μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, με αντικείμενα
ενδεικτικά τη συντήρηση υφιστάμενων κρίσιμων πληροφοριακών
συστημάτων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την
έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α' 138), την ανάπτυξη νέων μέσων
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για τους ως άνω
σκοπούς και ιδιαίτερα τη συνέχιση της εύρυθμης και απρόσκοπτης
λειτουργίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των
εποπτευόμενων φορέων του, την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας
και απολύμανσης των κτιρίων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
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των εποπτευόμενων φορέων του και την προμήθεια των σχετικών υλικών,
καθώς και την προμήθεια φορητών υπολογιστών, σχετικών ηλεκτρονικών
συσκευών και του απαραίτητου λογισμικού για την επίτευξη της εξ
αποστάσεως παροχής εργασίας των υπαλλήλων και την παροχή υπηρεσιών
για την εγκατάσταση και λειτουργία τους. Η πρόσκληση αναρτάται στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών.
Η σύμβαση συνάπτεται με μοναδικό κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά».
[…]

8) Άρθρο 10 παρ. 3 και 5 της από 11.03.2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55):

«Άρθρο 10
Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργίαΔήμων και Περιφερειών κατά
τη διάρκεια της
λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης τουκορωνοϊού COVID-19
[…]

3. α. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων της παρ. 1, για προμήθειες
υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν
δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν.
4412/2016 (Α' 147).

β. Η κατά την περ. α' ανάθεση δημοσίων συμβάσεων γίνεται με απόφαση της
οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό
πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται
δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία
εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο,
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στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της παρούσας
παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ.

[…]

5. Δαπάνες ΟΤΑ που προκύπτουν από την ακύρωση συνεδριακών
εκδηλώσεων λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων αποφυγής της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 θεωρούνται νόμιμες και κανονικές και εκκαθαρίζονται
σε βάρος των οικείων προϋπολογισμών».

9) Άρθροδωδέκατο της από 14.03.2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Α' 64):
«Άρθρο δωδέκατο
Ανάθεση υπηρεσιών από τον Ε.Ο.Δ.Υ. γιατην εξέταση δειγμάτων σε
ιδιωτικούς παρόχους

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του
Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο
Ε.Ο.Δ.Υ. δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων
περί δημοσίων συμβάσεων, να συνάπτει συμβάσεις για την απευθείας
ανάθεση σε τρίτους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας
(διαγνωστικών εργαστηρίων). Η πρόσκληση αναρτάται μέσω της ιστοσελίδας
του Ε.Ο.Δ.Υ. για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών και δύναται να
απευθύνεται σε κάθε ιδιωτικό φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας. Οι
συμβάσεις συνάπτονται με το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής μεταξύ των
άμεσα διαθέσιμων υπηρεσιών».
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10) Άρθρο εικοστό τέταρτο της από 14.03.2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Α' 64):
«Άρθρο εικοστό τέταρτο
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότηταςΥπουργείου Εσωτερικών

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με
απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν
μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της
παρούσας, αναστέλλεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων που
προβλέπονται στον ν. 344/1976 (Α' 143). Θέματα που ανακύπτουν από την
εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας ρυθμίζονται με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών.

2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και
διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με
απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν
μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της
παρούσας, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ
α' και β' βαθμού δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α' 143) και της περ. ιε'
της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α' 234), μπορεί να έχουν
διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο σύναψη
των συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν
δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με
την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του
προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή
περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή
του.

3. Στις περιπτώσεις που μετά από τη λήψη των αδειών του άρθρου 5 της από
11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, το εναπομείναν προσωπικό
των ΟΤΑ α' βαθμού στις υπηρεσίες καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών
χώρων και αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων δεν επαρκεί για την
εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους, είναι δυνατή η ανάθεση των
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υπηρεσιών αυτών με απόφαση της οικονομικής επιτροπής σε ιδιώτες με τη
διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα δύο (2)
μηνών και με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, εφόσον διαρκεί η έκτακτη
ανάγκη. Η περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου εφαρμόζεται αναλόγως.

4. Για την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και την
αποτροπή της διασποράς της νόσου, οι δήμοι συμβάλλουν το έργο των κατά
τόπους κτηνιατρικών υπηρεσιών με τη διάθεση προσωπικού και μέσων για
τις εργασίες της θανάτωσης και υγειονομικής ταφής των χοίρων. Σε
περίπτωση που δεν υπάρχει κατάλληλο προσωπικό στους οικείους δήμους,
κατόπιν απόφασης της οικείας οικονομικής επιτροπής είναι δυνατή η ανάθεση
δημόσιας σύμβασης σε ιδιώτες με τη διαδικασία της απευθείας
διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών με δυνατότητα
ισόχρονης παράτασης, εφόσον διαρκεί η έκτακτη ανάγκη. Η περ. β' της παρ.
3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
εφαρμόζεται αναλόγως.

5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 4674/2020 (Α' 53) η
φράση «εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών» αντικαθίσταται από
τη φράση «εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών».

6. Δαπάνες των ΟΤΑ α' και β' βαθμού που προκύπτουν από την ακύρωση
πάσης φύσεως εκδηλώσεων λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων αποφυγής
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θεωρούνται νόμιμες και κανονικές
και δύνανται να εκκαθαρίζονται σε βάρος των οικείων Προϋπολογισμών.

7. α. Αποφάσεις ΟΤΑ α' και β' βαθμού που λαμβάνονται δυνάμει των παρ. 3
και 5 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
και των παρ. 2, 3, 4 και 6 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αμέσως, κατά
παρέκκλιση του άρθρου 225 του ν. 3852/ 2010 (Α' 87).
β. Με την επιφύλαξη των αποφάσεων της περ. α' του παρόντος, για τις
αποφάσεις που λαμβάνονται από τα συλλογικά όργανα των ΟΤΑ α' και β'
βαθμού κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων κατά της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 και οι οποίες υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο
νομιμότητας, οι κατά την παρ. 3 του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 ειδικές
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πράξεις εκδίδονται εντός εξήντα (60) ημερών από την περιέλευσή τους στην
οικεία αποκεντρωμένη διοίκηση.

8. Στην παρ. 6 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου, η φράση «κατά την οποία πρέπει να ανασταλεί ή να
περιοριστεί η λειτουργία δημόσιας υπηρεσίας» αντικαθίσταται από τη φράση
«εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19».

9. Στην παρ. 7 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου, μετά από τη φράση «είναι δυνατός ο περιορισμός»
προστίθεται η φράση «ή η διεύρυνση».».

11) Άρθρο 17του Ν. 4332/2015 (Α’ 76)

[…]
«2. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες για την εξόφληση υποχρεώσεων των
Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και των Δ.Υ.Πε. που απορρέουν από προμήθειες
υλικών-αγαθών και παροχή υπηρεσιών που διενεργήθηκαν μέχρι 31.10.2016,
χωρίς την υπογραφή σύμβασης, δεν αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιμών
που τηρεί η Ε.Π.Υ. (άρθρο 24 ν. 3846/2010), δεν υφίστανται προηγούμενες
συμβάσεις και με την προϋπόθεση ότι είναι εντός των εγκεκριμένων
πιστώσεων των προϋπολογισμών τους, των αντίστοιχων ετών αναφοράς.»

*** Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παράγραφο 2 εδάφιο δ΄
άρθρου έκτουΝ. 4432/2016,ΦΕΚ Α 212 ,η ισχύς της οποίας (κατόπιν
διαδοχικών παρατάσεων)ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ εντέλει εντέλει έως την 31η Ιουλίου
2019 (άρθρο 78 παρ.3 Ν.4623/2019,ΦΕΚ Α 134).

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4684

(ΦΕΚ Α' 86/25.04.2020)
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Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A' 75) και άλλες
διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1

Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A' 75)

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, η από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις», που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 75 Φύλλο της
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α') και έχει ως εξής:.

[…]
ΜΕΡΟΣ ΙΒ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο εξηκοστό δεύτερο

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για τη διασφάλιση
της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής
εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών
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1. Για χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της παρούσας και έως τις 30
Απριλίου 2020, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με
απόφαση του Υπουργού Υγείας, προς τον σκοπό της διασφάλισης της
ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των νησιών, δύναται, με
απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, να
συνάπτονται συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας έως τις 30
Απριλίου 2020 για την αποκλειστική εξυπηρέτηση συγκεκριμένου
δρομολογίου ή δρομολογίων.

2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ορίζονται
η διαδικασία, τα κριτήρια ανάθεσης, τα δικαιολογητικά, τα ζητήματα έναρξης
επιλεξιμότητας, τα μισθώματα, η διαδικασία εκκαθάρισης και κάθε άλλο
αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παρ. 1. Η περίοδος εφαρμογής της
παρ. 1 δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστημα έως και έξι (6) μήνες
από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος
κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

3. Η χρηματοδότηση των συμβάσεων της παρ. 1, δύναται να
πραγματοποιείται μέσω εθνικών ή/και ενωσιακών χρηματοδοτικών πόρων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι δικαιούχοι της
ανωτέρω χρηματοδότησης, το ύψος, οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησής
της, καθώς και τυχόν παρατάσεις ισχύος αυτής.

Ν. 2932 ΦΕΚ Α' 145/27.6.2001 Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις
θαλάσσιες ενδομεταφορές
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και
Λιμενικής
Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες
Εταιρείες και άλλες διατάξεις.

«Άρθρο όγδοο

Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας
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«1. Αν δεν υποβληθούν δηλώσεις για δρομολόγηση πλοίου σύμφωνα με τις
διατάξεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου τέταρτου, όπως ισχύει κάθε
φορά ή οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των
διατάξεων αυτών ή δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της συνέχειας και
τακτικότητας του δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και της πλήρους
εξυπηρέτησης του μεταφορικού έργου, ο Υπουργός μπορεί να συνάπτει
σύμβαση ή συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας ενός έως
πέντε ετών για την αποκλειστική εξυπηρέτηση συγκεκριμένης γραμμής ή
γραμμών.»

*** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε
υποπαρ.ΙΣΤ.2.περ.3 Ν.4254/2014,

ως

άνω

με

το

άρθρο

πρώτο

ΦΕΚ Α 85/7.4.2014.

2. Το Υπουργείο, το αργότερο μέχρι την 30ή Απριλίου κάθε έτους, με
πρόσκληση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
αναρτάται στην οικεία ιστοσελίδα του Υπουργείου στο Διαδίκτυο και
δημοσιεύεται σε περίληψη, που περιλαμβάνει τα ουσιώδη αυτής στοιχεία,
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε μία τουλάχιστον ημερήσια
εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, καλεί τους πλοιοκτήτες, που οι ίδιοι
και τα πλοία τους έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, να εκδηλώσουν το
ενδιαφέρον τους, για τη δρομολόγηση πλοίου τους σε συγκεκριμένη γραμμή
ή γραμμές, με σύναψη σχετικής σύμβασης.

3. Στην πρόσκληση αναφέρεται η προθεσμία για την εκδήλωση
ενδιαφέροντος, η δρομολογιακή γραμμή ή γραμμές, η διαδικασία, το όργανο
και τα κριτήρια επιλογής των ενδιαφερομένων, τα απαιτούμενα
χαρακτηριστικά του πλοίου ή των πλοίων, τυχόν υποχρεώσεις για παροχή
συμπληρωματικών υπηρεσιών μεταφοράς, ο χρόνος διάρκειας της
σύμβασης, τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις, οι όροι που εξασφαλίζουν τη
διενέργεια τακτικών δρομολογίων και την ασφάλεια μεταφοράς, οι
περιπτώσεις μεταβολής των όρων της σύμβασης, η εγγυητική επιστολή, οι
λόγοι μερικής ή ολικής κατάπτωσης αυτής, η σταδιακή κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης της σύμβασης απόδοση της στον εγγυητή, οι κυρώσεις για τις
παραβάσεις των υποχρεώσεων του πλοιοκτήτη και τα αφορώντα το ναύλο.
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4. Οι όροι της πρόσκλησης για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας
υπηρεσίας, αποτελούν και όρους της σύμβασης, η οποία υπογράφεται μεταξύ
του Υπουργού και του πλοιοκτήτη, καθορίζουν τον τρόπο σύναψης αυτής,
καθώς και το ειδικό νομικό πλαίσιο υλοποίησης της και ρυθμίζουν κάθε άλλη
λεπτομέρεια που αφορά στην παροχή των υπηρεσιών αυτών.

5. Σε περίπτωση κατά την οποία παρότι τηρήθηκε η διαδικασία των
προηγούμενων παραγράφων, δεν έχουν υποβληθεί προτάσεις ή οι προτάσεις
που υποβλήθηκαν δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της πρόσκλησης της
παραγράφου 3 και δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις σύμφωνα με την
παράγραφο 5 του άρθρου τέταρτου, που να ικανοποιούν τις ανάγκες της
δρομολογιακής γραμμής ή γραμμών στις οποίες αφορά η πρόσκληση,
προκηρύσσεται, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών
Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), μειοδοτικός διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης ή
συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας έως δώδεκα (12) έτη,
έναντι μισθώματος.

6. Με την προκήρυξη του διαγωνισμού καλούνται να υποβάλουν προσφορά
οι πλοιοκτήτες εκείνοι, που οι ίδιοι και τα πλοία τους έχουν τις προϋποθέσεις
οι οποίες ορίζονται στο άρθρο τρίτο. Η προκήρυξη περιλαμβάνει, εκτός από
τα στοιχεία της παραγράφου 3, όλα τα ουσιώδη στοιχεία που ορίζουν οι
κείμενες διατάξεις για τις προσφορές στους δημόσιους διαγωνισμούς και
δημοσιεύεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 2. Σε περίπτωση σύναψης
σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας δωδεκαετούς διάρκειας, η ηλικία
του πλοίου κατά τη λήξη της δωδεκαετίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το
εικοστό (20) έτος.

7. Οι όροι της προκήρυξης του διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης
ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, η οποία υπογράφεται μεταξύ του Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του πλοιοκτήτη,
αποτελούν όρους της σύμβασης, καθορίζουν τον τρόπο σύναψης αυτής,
καθώς και το ειδικό νομικό πλαίσιο υλοποίησης της και ρυθμίζουν κάθε άλλη
λεπτομέρεια που αφορά στην παροχή των υπηρεσιών αυτών.

71

ΑΔΑ: ΡΨ35ΟΞΤΒ-3ΗΙ

8. Στον πλοιοκτήτη στον οποίο έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού,
αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Με την επιφύλαξη της διάταξης του
άρθρου 5 παρ. 2 εδάφιο α` του ν. 3886/2010 (Α` 173) η σύμβαση θεωρείται
συναφθείσα με την ανακοίνωση της κατακύρωσης, περαιτέρω, όμως, τελεί
υπό την αίρεση της θετικής περάτωσης του προβλεπόμενου στην παράγραφο
7 του άρθρου 19 του π.δ. 774/1980 (Α` 189) προ συμβατικού ελέγχου
νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την άπρακτη πάροδο της
προθεσμίας υποβολής αίτησης ανάκλησης ή την έκδοση απόφασης επί της
αίτησης ανάκλησης. Ο πλοιοκτήτης στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα
του διαγωνισμού είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για την υπογραφή της
σύμβασης μέσα στο χρόνο που ορίζεται στην ανακοίνωση της κατακύρωσης ή
σε ξεχωριστό έγγραφο που αποστέλλεται σε αυτόν, με την προϋπόθεση της
κατάθεσης της σχετικής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Το έγγραφο
της σύμβασης έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Αν τα δικαιολογητικά ή
ορισμένα από αυτά, τα οποία είχαν υποβληθεί για τη συμμετοχή στο
διαγωνισμό έχουν λήξει κατά το χρόνο της κατακύρωσης, ο πλοιοκτήτης,
ύστερα από σχετική πρόσκληση της αρμόδιας υπηρεσίας, υποχρεούται να
προσκομίσει πριν από την κατακύρωση νέα δικαιολογητικά, τα οποία να είναι
σε ισχύ κατά το χρόνο της κατακύρωσης.

9. Για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του
διαγωνισμού (αρχικού ή και επαναληπτικών) και την υπογραφή του
εγγράφου
της
σχετικής
σύμβασης,
ο
Υπουργός
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο
μπορεί, για την εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών, να αναθέτει
απευθείας με την υπογραφή σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, χωρίς
την τήρηση διαγωνιστικής διαδικασίας και κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη
διάταξη, τη διενέργεια δρομολογίων σε πλοιοκτήτη πλοίου που πληροί τις
προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις, έναντι μισθώματος.

Στην περίπτωση αυτή, ο έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο
ενεργείται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου έκτου του ν.
3755/2009 (Α` 52). Αν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός και η σύμβαση θεωρηθεί
μη συναφθείσα, καταβάλλεται στον ανάδοχο το μίσθωμα που αντιστοιχεί στα
δρομολόγια που είχε ήδη εκτελέσει κατά το χρονικό διάστημα μέχρι τη
γνωστοποίηση στο Υπουργείο της πράξης του Κλιμακίου ή της απόφασης του
Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά περίπτωση, ως εάν η σύμβαση
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είχε συναφθεί μέχρι τότε εγκύρως, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές
προϋποθέσεις.

10. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών
Συγκοινωνιών, οι συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας που συνάπτονται
μετά από διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού, μπορεί να παρατείνονται,
πριν από τη λήξη τους, με τους ίδιους όρους είτε εφάπαξ είτε αλλεπάλληλα,
για χρονικό διάστημα μέχρι και τέσσερις (4) μήνες συνολικά.

11. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης των δρομολογίων λόγω αθέτησης της
υποχρέωσης του πλοιοκτήτη ή αδυναμίας εκτέλεσης αυτών για οποιονδήποτε
λόγο, στο πλαίσιο είτε τακτικής (εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης)
δρομολόγησης είτε με οποιασδήποτε μορφής σύμβαση ανάθεσης δημόσιας
υπηρεσίας, αν κρίνεται απολύτως αναγκαίο, για λόγους κοινωνικής,
οικονομικής και εδαφικής συνοχής ή κάλυψης επειγουσών συγκοινωνιακών
αναγκών, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί,
ακόμα και πριν από την κήρυξη του πλοιοκτήτη εκπτώτου, να αναθέτει
απευθείας με την υπογραφή σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, χωρίς
την τήρηση διαγωνιστικής διαδικασίας και κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη
διάταξη, τη διενέργεια των δρομολογίων σε πλοιοκτήτη άλλου πλοίου, που
πληροί τις προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις, έναντι μισθώματος. Η
διάρκεια της σύμβασης σε αυτή την περίπτωση ορίζεται το αργότερο μέχρι
την έναρξη της εκτέλεσης δρομολογίων με τακτική (εμπρόθεσμη ή
εκπρόθεσμη) δρομολόγηση, διαφορετικά μέχρι τη σύναψη σύμβασης
αποκλειστικής εξυπηρέτησης της δρομολογιακής γραμμής και σε περίπτωση
που δε συναφθεί τέτοια σύμβαση μέχρι την προκήρυξη μειοδοτικού
διαγωνισμού, οπότε έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 9. Το
καταβλητέο μίσθωμα είναι αυτό της αρχικής σύμβασης που συνήφθη κατόπιν
μειοδοτικού διαγωνισμού, ενώ στις άλλες περιπτώσεις ορίζεται ύστερα από
σύμφωνη γνώμη του Σ.Α.Σ. Οι διατάξεις του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της
παραγράφου 9, έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση αυτήν.

«Στην περίπτωση αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο, κάλυψης των
αθετούμενων δρομολογίων της παρούσας παραγράφου, ο Υπουργός δύναται
να αναθέτει απευθείας με την υπογραφή σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας,
χωρίς την τήρηση διαγωνιστικής διαδικασίας και κατά παρέκκλιση από κάθε
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άλλη διάταξη του παρόντος νόμου, τη διενέργεια εναλλακτικών δρομολογίων
σε πλοιοκτήτη, που έχει δρομολογημένα πλοία και πληροί τις προβλεπόμενες
από το νόμο προϋποθέσεις, έναντι μισθώματος, ύστερα από σύμφωνη γνώμη
του Σ.Α.Σ., το οποίο συγκαλείται προκειμένου να καθορίσει τη δρομολογιακή
γραμμή και τα χαρακτηριστικά της, όπως ενδεικτικά λιμένες προσέγγισης,
συχνότητα δρομολογίων εξυπηρέτησης, καταβλητέο μίσθωμα. Η διάρκεια της
σύμβασης ορίζεται το αργότερο μέχρι την έναρξη της εκτέλεσης
δρομολογίων με τακτική, εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη, δρομολόγηση,
διαφορετικά μέχρι τη σύναψη σύμβασης αποκλειστικής εξυπηρέτησης της
δρομολογιακής γραμμής και σε περίπτωση που δεν συναφθεί τέτοια σύμβαση
μέχρι την προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού, οπότε έχει εφαρμογή η
διάταξη της παραγράφου 9. Οι διατάξεις του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της
παραγράφου 9 έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση αυτή. Η διάρκεια της
κατά τα ανωτέρω σύμβασης δεν μπορεί να υπερβεί το χρονικό διάστημα των
τριών (3) μηνών.»

*** Τα μέσα σε "
Ν.4276/2014,

" πιο πανω εδάφια προστέθηκαν με το άρθρου 55 παρ.1

ΦΕΚ Α 155/30.7.2014.

12. Το άρθρο έβδομο έχει εφαρμογή και στις γραμμές που εξυπηρετούνται
με σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας.

«13. Στις συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, οι διατάξεις του π.δ.
118/2007 (Α` 150), όπως ισχύει κάθε φορά, εφαρμόζονται συμπληρωματικά
και μόνο για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου, τους όρους της πρόσκλησης ή της προκήρυξης, κατά περίπτωση,
και τους όρους της σύμβασης. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (του εδαφίου β` της παρ. 1
του άρθρου 2 του π.δ. 24/2015), έσοδα από την κατάπτωση εγγυητικών
επιστολών για την καλή εκτέλεση συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας,
αποδίδονται σε ναυτικούς της εταιρείας, που κηρύχθηκε έκπτωτη, ή
εταιρείας που ανήκει στον ίδιο όμιλο εταιρειών ή στην ίδια μητρική
επιχείρηση ή σε άλλη ναυτική εταιρεία υπό κοινή διαχείριση, εφόσον δεν
τηρούνται οι σχετικές με τη μισθοδοσία τους διατάξεις. Η ικανοποίηση των
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απαιτήσεων των ναυτικών του προηγούμενου εδαφίου είναι σύμμετρη. Για
την απόδοση των εσόδων του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται
αναλογικά η διαδικασία του άρθρου τρίτου της υπουργικής απόφασης με
αριθμό 3529.2/12/2010 «Διαπίστωση των προϋποθέσεων παροχής
προστασίας και βεβαιώσεως των δικαιούμενων αποδοχών των
εγκαταλειπόμενων από τον πλοιοκτήτη ναυτικών» (Β` 314).»

«Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται ο Κωδικός Αριθμός Εξόδων για την
απόδοση των ποσών και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.»

*** Η παρ.13 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 50 παρ.1
Ν.4331/2015,ΦΕΚ
προστέθηκε

Α

69/2.7.2015,το

δε

τελευταίο

εδάφιο

αυτής

με το άρθρο 55 παρ.2 Ν.4342/2015,ΦΕΚ Α 143/9.11.2015.

«13.α. Επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
για την εκτέλεση δρομολογίων άγονων γραμμών της παρ. 4 του άρθρου
δεύτερου του ν. 4079/2012 (Α` 180), όπως ισχύει, ναυτιλιακής εταιρείας η
οποία βρίσκεται σε διαδικασία εξυγίανσης ή έχει κηρυχθεί έκπτωτη με
κατάπτωση των εγγυητικών της επιστολών ή εταιρείας που ανήκει στον ίδιο
όμιλο εταιρειών ή στην ίδια μητρική επιχείρηση ή σε άλλη ναυτική εταιρεία
υπό κοινή διαχείριση, αποδίδονται στους εργαζομένους ξηράς της εταιρείας
αυτής σε περίπτωση ύπαρξης ανεξόφλητων οφειλών της εταιρείας προς
αυτούς (ενδεικτικά αναφερομένων μισθοδοσίας, επιδομάτων, αποζημίωσης
λόγω απόλυσης, εργοδοτικών εισφορών) από συμβάσεις εργασίας, εμμίσθου
εντολής και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Από την παρούσα ρύθμιση
εξαιρούνται απαιτήσεις μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των ανωτέρω
εταιρειών.

αα. Η απόδοση των ανεξόφλητων οφειλών στους εργαζομένους ξηράς
καλύπτεται από το όριο του ποσοστού 70% των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με
τα οριζόμενα της παρ. 4 του δεύτερου άρθρου του ν. 4079/2012 (Α` 180),
όπως ισχύει, λαμβανομένων υπόψη των βεβαιώσεων αποδοχών ανά
εργαζόμενο ξηράς μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος TAXISNET της Γενικής
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Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, καταγγελιών των συμβάσεων
εργασίας και εμμίσθου εντολής μεταξύ εργαζομένων και εταιρείας και εν ισχύ
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας περί αναγνώρισης
οφειλών προς τους εργαζομένους ξηράς, νομίμως υπογεγραμμένης, μετά της
προσυπογραφής του Οικονομικού Διευθυντή της εταιρίας, στην οποία θα
αναφέρονται αναλυτικά τα ανεξόφλητα ποσά ανά εργαζόμενο, καθώς και οι
οφειλόμενες κρατήσεις στον ασφαλιστικό φορέα. Σε περίπτωση που το
ποσοστό 70% δεν επαρκεί για την κάλυψη των ανεξόφλητων οφειλών των
εργαζομένων ξηράς, η εξόφλησή τους είναι σύμμετρη.

ββ. Οι ανεξόφλητες οφειλές αποδίδονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς
των εργαζομένων ξηράς με παράλληλη καταβολή των αντίστοιχων
κρατήσεων στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, με την έκδοση χρηματικών
ενταλμάτων από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στο όνομα
εκάστου εργαζομένου ξηράς. Σε περίπτωση καταβολής της εργοδοτικής
εισφοράς από τον εργαζόμενο, απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης από τον
οικείο ασφαλιστικό φορέα.

γγ. Σε περίπτωση που η απόδοση των οφειλών στους εργαζομένους ξηράς
υπολείπεται του ορίου του ποσοστού 70%, το εναπομείναν ποσοστό μέχρι του
ορίου του 70% αποδίδεται στην εταιρεία για την εκτέλεση δρομολογίων
άγονων γραμμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 4 του δεύτερου
άρθρου του ν. 4079/2012, όπως ισχύει.».

*** Η παρ.13α προστέθηκε με το άρθρο 35 Ν.4532/2018,ΦΕΚ Α 63/5.4.2018.

14. Οι διατάξεις του άρθρου όγδοου του ν. 2932/2001 (Α` 145), όπως
αντικαθίστανται με το παρόν άρθρο, έχουν εφαρμογή επί συμβάσεων
ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, οι οποίες συνάπτονται είτε απευθείας είτε
κατόπιν προσκλήσεων ή προκηρύξεων που εκδόθηκαν και δημοσιεύθηκαν
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, με εξαίρεση τις διατάξεις των
παραγράφων 11 και 12, οι οποίες έχουν εφαρμογή επί συμβάσεων που
συνηφθησαν οποτεδήποτε. Συμβάσεις που συνηφθησαν είτε απευθείας είτε
κατόπιν προσκλήσεων ή προκηρύξεων που εκδόθηκαν και δημοσιεύθηκαν
πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, διέπονται από τους όρους
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αυτών, τους όρους της πρόσκλησης ή της προκήρυξης, κατά περίπτωση, και
τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του ν. 2932/2001 (Α` 145), όπως ίσχυε πριν
από την αντικατάσταση του με το παρόν άρθρο.

«15. Υπό το πλαίσιο του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α 147) και του άρθρου
100 του ν. 3852/2010 (Α` 87), αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της
παραγράφου 5 και εφόσον κρίνεται απολύτως αναγκαίο, για λόγους
κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής ή κάλυψης επειγουσών
συγκοινωνιακών αναγκών, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
μπορεί ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών
Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), με την οποία, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης
Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, προσδιορίζονται το ύψος του μισθώματος και τα απαιτούμενα
χαρακτηριστικά του πλοίου, να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις
ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με δήμους ή δημοτικές ενότητες, που
αποτελούν νησιά με πληθυσμό λιγότερο από 5.000 κατοίκους, μεμονωμένα ή
από κοινού, διάρκειας ενός (1) έως πέντε (5) έτη, για την εξυπηρέτηση
συγκεκριμένης γραμμής ή γραμμών. Στις προγραμματικές συμβάσεις του
προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται και η συμμετοχή κοινωφελών δημοτικών
επιχειρήσεων, αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών, επιχειρήσεων Ο.Τ.Α.
ειδικού σκοπού, με οποιαδήποτε νομική μορφή και αν λειτουργούν,
επιχειρήσεων των Περιφερειών, ναυτικών εταιρειών του ν. 959/1979 (Α
192), στις οποίες είτε τα νομικά πρόσωπα των δήμων είτε δημοτικές ενότητες
που αποτελούν νησιά, με πληθυσμό λιγότερο από 5.000 κατοίκους, έχουν το
σύνολο ή την πλειοψηφία των μετοχών του εταιρικού κεφαλαίου είτε έχουν
κρατικό προνόμιο ή λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση, καθώς και ενώσεων ή
κοινοπραξιών των ναυτικών εταιρειών της προηγούμενης περίπτωσης και
πλοιοκτητών του άρθρου τρίτου του παρόντος νόμου. Οι ανωτέρω συμβάσεις
υπόκεινται στον προσυμ- βατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Στις προγραμματικές
συμβάσεις των προηγούμενων εδαφίων απαραίτητα ορίζονται το αντικείμενο
της σύμβασης, ο σκοπός και το περιεχόμενό τους, ο προϋπολογισμός τους,
τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα
εκτέλεσης της σύμβασης, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι
αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύμβασης.
Επίσης, ορίζεται το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι
αρμοδιότητές του, καθώς και ρήτρες σε βάρος του συμβαλλόμενου που
παραβαίνει τους όρους της προγραμματικής σύμβασης. Σε περίπτωση κατά
την οποία συμβαλλόμενος σε προγραμματική σύμβαση του παρόντος άρθρου
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αναθέσει σε τρίτον τη διαχείριση, εκμετάλλευση και εκτέλεσή της, η ανάθεση
διενεργείται για λογαριασμό του από τη Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις
προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου. Οι φορείς του πρώτου
και δεύτερου εδαφίου του παρόντος άρθρου για την εκτέλεση των
προγραμματικών συμβάσεων του παρόντος άρθρου μπορεί να
χρηματοδοτούνται και μέσω προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την
Ευρωπαϊκή Ενωση.».

*** Η παρ.15 προστέθηκε με το άρθρο 76
184/29.11.2017.

Ν.4504/2017,ΦΕΚ Α

*** Το άρθρο όγδοο , όπως ίσχυε μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 28
ν. 3153/2003
(Α` 153), παρ. 3 άρθρου 19
ν.3482/2006

ν. 3409/2005 (Α` 273),άρθρο έκτο

άρθρο 27 ν. 3511/2006 (Α` 258), αντικαταστάθηκε ως άνω
άρθρο 220 Ν.4072/2012,

με το

ΦΕΚ Α 86/11.4.2012.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 79 N.4676/2020,ΦΕΚ A 67/19.3.2020.
"Το μίσθωμα των συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας υπ` αριθμ.:
25/2009, 28/
2009, 29/2009, 79/2009, 80/2009, 95/2009, 97/2009, 3328.1.7.8/01/2010,
2252.1.3.54/43960/2018

2252.1.3.67/44046/2018,

2252.1.3.70/44438/2018,

2252.1.3.72/44440/2018,

2252.1.3.78/44846/2018,

2252.1.3.66/44045/2018,

2252.1.3.69/44437/2018,

2252.1.3.71/44439/2018,

2252.1.3.73/44441/2018,

2252.1.3.79/44998/2018,

2252.1.3.83/48940/2018 και
αναπροσαρμόζεται κατά

2252.1.3.98/68217/2018,
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ποσοστό 10% από 01/04/2020 ανά δρομολογιακή περίοδο και μέχρι τη λήξη
ισχύος τους".

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 20 Ν.4625/2019,ΦΕΚ Α 139/31.8.2019: "1.
Οι συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας υπ` αριθμ.25/2009, 28/2009,
29/2009, 79/2009, 80/2009, 95/2009, 97/2009,3328.1.7.8/01/2010,
2252.1.3.54/43960/2018,
2252.1.3.67/44046/2018,
2252.1.3.70/44438/2018,
2252.1.3.72/44440/2018,
2252.1.3.78/44846/2018,
2252.1.3.66/44045/2018,
2252.1.3.69/44437/2018,
2252.1.3.71/44439/2018,
2252.1.3.73/44441/2018, 2252.1.3.79/44998/2018, 2252.1.3.83/48940/2018
και 2252.1.3.98/68217/2018, καθώς και συμβάσεις η ισχύς των οποίων λήγει
εντός του τρέχοντος έτους, που έχουν συναφθεί κατ` εκτέλεση του άρθρου
όγδοου του ν. 2932/2001 (Α` 145) βαρύνουν τις πιστώσεις του τακτικού
προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
(ΥΝΑΝΠ) για τα δρομολόγια που θα εκτελεσθούν έως την 31.12.2019, ενώ
για τα δρομολόγια που εκτελούνται μετά την ημερομηνία αυτή βαρύνουν το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.
2. Νέες συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας που εκτελούνται δυνάμει
του άρθρου όγδοου του ν. 2932/2001 (Α` 145), καθώς και παρατάσεις
υπαρχουσών συμβάσεων κατ` εφαρμογή της παραγράφου 10 του άρθρου
όγδοου του ν. 2932/2001 (Α` 145) βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής".

Ν. 3755
(ΦΕΚ Α΄ 52/30.03.2009) Κύρωση της Σύμβασης παραχώρησης
των λιμενικών εγκαταστάσεων των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθμού
εμπορευματοκιβωτίων της ανώνυμης εταιρείας "Οργανισμός Λιμένος
Πειραιώς Α.Ε." (ΟΛΠ Α.Ε.) και ρύθμιση συναφών θεμάτων.

Άρθρο έκτο

Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας από το
Ελεγκτικό Συνέδριο
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1.Κατ εξαίρεση των προβλεπομένων στις διατάξεις της παραγράφου 7 του
άρθρου 19 του π.δ. 774/1980 (ΦΕΚ 189Α) όπως ισχύουν, οι συμβάσεις
ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εκτέλεση δρομολογίων στις θαλάσσιες
ενδομεταφορές, οι οποίες καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις της
παραγράφου 5 του άρθρου ογδόου του ν.2982/2001 (ΦΕΚ 145 Α) που
προστέθηκαν με το άρθρο 27 του ν.δ.3011/2006 (ΦΕΚ 268 Α) μπορούν να
συναφθούν και χωρίς να έχει υποβληθεί προηγουμένως στο Ελεγκτικό
Συνέδριο για τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας τους, σχέδιο σύμβασης με
το σχετικό φάκελο ή και πριν την ολοκλήρωση του παραπάνω ελέγχου. Στις
περιπτώσεις αυτές η συναφθείσα σύμβαση και ο σχετικός φάκελος
υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο εντός προθεσμίας δεκαπέντε
εργάσιμων ημερών από τη υπογραφή της . Εάν η σύμβαση και ο σχετικός
φάκελος δεν υποβληθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή εάν ο έλεγχος
του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποβεί αρνητικός η σύμβαση θεωρείται ως
μηδέποτε συναφθείσα.

2.Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εκτέλεση δρομολογίων
στις θαλάσσιες ενδομεταφορές, οι οποίες καταρτίσθηκαν μέχρι την έναρξη
της ισχύος του άρθρου αυτού, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του
άρθρου ογδόου του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145Α) που προστέθηκαν με το άρθρο
27 του ν 3511/2006 (ΦΕΚ 258 Α) χωρίς να προηγηθεί από το Ελεγκτικό
Συνέδριο ο προβλεπόμενος στις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 19
του Π.Δ 774/1980 (ΦΕΚ 189 Α), όπως ισχύουν έλεγχος νομιμότητας τους ή ο
έλεγχος που διενεργήθηκε απέβη αρνητικός λόγω της μη προηγούμενης
τήρησης της διαδικασίας των πιο πάνω διατάξεων που τον προβλέπουν
θεωρούνται νόμιμος.

«3. Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιων έργων και υπηρεσιών, που συνάπτονται
συνεπεία
διεθνούς
ανοικτού
διαγωνισμού
και
αφορούν
τη
ναυπηγοεπισκευαστικη βιομηχανία, θεωρούνται ότι συνάπτονται νόμιμα
ακόμη και όταν ο έλεγχος νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποβαίνει
αρνητικός: α) για την υπέρβαση του ύψους του προϋπολογισθέντος
τιμήματος και αοριστία της σύμβασης, εφόσον οι εργασίες που θα
παρασχεθούν και με τις οποίες θα υλοποιηθεί το έργο σύμφωνα με τις
διαγωνιστικές προδιαγραφές δεν υπερβαίνουν σε αξία το προϋπολογισθέν
τίμημα, β) για μη παράθεση συγκριτικών στοιχείων που βεβαιώνουν το
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συμφέρον της προσφοράς του αναδόχου και γ) για μη ταύτιση του σχεδίου
της σύμβασης, που περιλαμβανόταν στην προκήρυξη, με το υποβληθέν για
έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον κατά την αιτιολογημένη γνώμη
της αναθέτουσας αρχής, δεν επέρχεται βλάβη για το δημόσιο συμφέρον. Η
παρούσα διάταξη είναι ειδική και κατισχύει κάθε αντίθετης. Ισχύει από τη
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται και σε
σχέδια συμβάσεων που έχουν ελεγχθεί από το 2012, έως και τη δημοσίευση
της.»

***Η παρ. 3 προστέθηκε με το όγδοο άρθρο του Ν.4183/2013 (ΦΕΚ Α
186/11.9.2013) και με έναρξη ισχύος από 29/08/2013.
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