
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΝΩΜΗ
1/2014

(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011)

Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Στην Αθήνα σήμερα, την  14η Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τέσσερα
(2014)  ημέρα   Παρασκευή και  ώρα  10.00  π.μ.  και  επί  της  οδού  Κηφισίας  7  (5ος

όροφος)  στους  Αμπελοκήπους,  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.

Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:

      Πρόεδρος: Ράϊκος Δημήτριος

      Αντιπρόεδρος: Μπουσουλέγκα Χριστίνα 
      Μέλη: 1. Καραμανλής Ευάγγελος

2. Λουρίκας Δημήτριος
3. Σταθακόπουλος Δημήτριος

Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν
λόγω δικαιολογημένου κωλύματος.

Εισηγητής: Γεώργιος Κυρίτσης, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Γραμματέας: Στυλιανή  Τσιάβου

Σχετ:  Το με αριθμό πρωτ. oικ. Π1/85/13-01-2014 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα
Εμπορίου (αρ. πρωτ. εισερχ. 158/15-1-2014).

Θέμα: «Διατύπωση σύμφωνης γνώμης σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ (γγ)
του  Ν.4013/2011  επί  κανονιστικών  ρυθμίσεων  που  προτείνονται  από  τον
Υφυπουργό Ανάπτυξης, και Ανταγωνιστικότητας για διατάξεις του σχεδίου Κοινής
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Απόφασης  «Συνθέσεις  και  αρμοδιότητες  Επιτροπών  και  ρύθμιση  σχετικών
θεμάτων  στη  Γενική  Διεύθυνση  Κρατικών  Προμηθειών» του  Υπουργών
Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ, υποπερ.  (γγ) του Ν.4013/2011,
όπως ισχύει, ορίζεται ότι:  «γγ) Οι λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ`
εξουσιοδότηση νόμου,  εξαιρουμένων των προκηρύξεων,  καθώς και  οι  κανονισμοί
άλλων δημοσίων  οργάνων και αναθετουσών αρχών, όπως ιδίως οι κανονισμοί που
εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/1995, συμπεριλαμβανομένων
των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των κατά περίπτωση αρμόδιων ελεγκτικών
διοικητικών οργάνων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, κατά το μέρος που οι εν
λόγω πράξεις και κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων συμβάσεων, εκδίδονται
μετά από σύμφωνη γνώμη 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 προθε-
σμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής.».

Το  υποβληθέν  σχέδιο  Κοινής  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομικών  και  του
Υφυπουργού  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας  με  τίτλο  «Συνθέσεις  και
αρμοδιότητες  Επιτροπών  και  ρύθμιση  σχετικών  θεμάτων  στη  Γενική  Διεύθυνση
Κρατικών Προμηθειών» προτείνεται κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης της παρ. 6 του
άρθρου  6  του  Ν.  2286/1995  (Α  19)  η  οποία  προστέθηκε  με  το  άρθρο  8  του
Ν.2323/1995 (Α 145), σύμφωνα με την οποία «Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών  και  Εμπορίου  συγκροτούνται  Επιτροπή  Προμηθειών  και  Μόνιμες
Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων στη Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών. Με την
απόφαση αυτή καθορίζονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών,
η λειτουργία των επιτροπών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια».

Με το εν λόγω σχέδιο Κ.Υ.Α., το οποίο διαρθρώνεται σε τρία (3) Κεφάλαια (Α, Β, Γ),
συγκροτούνται, στη Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών, οι προβλεπόμενες στην
προαναφερθείσα εξουσιοδοτική διάταξη Επιτροπές και καθορίζεται η σύνθεση και η
λειτουργία τους. 

Ειδικότερα,  στο  Κεφάλαιο  Α’  προβλέπεται  η  συγκρότηση,  οι  αρμοδιότητες  και  η
σύνθεση της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών, στο Κεφάλαιο Β΄ η συγκρότηση πέντε
(5)  Μονίμων Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων,  η  σύνθεση και  οι  αρμοδιότητές  τους,
ενώ,  στο  Κεφάλαιο  Γ΄,  καθορίζονται  ειδικότερα  θέματα  που  αφορούν  στη
συγκρότηση  και  λειτουργία  των  ανωτέρω  Επιτροπών,  όπως  ιδίως  η  διαδικασία
συγκρότησής τους, η σύγκλησή τους, η απαρτία και η διαδικασία γνωμοδότησης, ο
χρόνος θητείας των μελών τους. 

Αντίστοιχες ρυθμίσεις περιλαμβάνονταν και στην όμοια με αριθμ. πρωτ. Π1/223/28-
02-2012  κοινή  απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομικών  και  Αναπληρωτή  Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έτους 2012 (ΦΕΚ 672 Β΄/ 7-3-2012) ως
προς τη συγκρότηση και τη λειτουργία των αντίστοιχων Επιτροπών για τα έτη 2012
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και  2013,  με  τις  ακόλουθες  κύριες  διαφοροποιήσεις:  α)  στην  εν  λόγω  απόφαση
προβλεπόταν ρητά αμοιβή για τα μέλη (πλην των υπαλλήλων του Δημοσίου και του
ευρύτερου Δημόσιου Τομέα) που συμμετείχαν στην Επιτροπή Κρατικών Προμηθειών
και στις Μόνιμες Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων , β)  καθορίζονταν οι ιδιότητες των
Προέδρων  των  επιμέρους  Επιτροπών,   γ)  οι  προβλεπόμενες  Επιτροπές
Εμπειρογνωμόνων από εννέα (09) ανέρχονται πλέον σε πέντε (05), με συγχώνευση
των  σχετικών  αρμοδιοτήτων τους,  καθώς  και  δ)  επιμέρους  διαφοροποιήσεις  που
εκτίθενται αναλυτικά στα Κεφάλαια που ακολουθούν.

Κατά  συνέπεια,  στο  μέτρο  που  με  το  υποβληθέν  σχέδιο  Κ.Υ.Α.,  προτείνονται
κανονιστικές  διατάξεις  που  ρυθμίζουν  θέματα  δημοσίων  συμβάσεων,  καθώς
αφορούν  στη  συγκρότηση,  σύνθεση  και  λειτουργία  γνωμοδοτικών  οργάνων
(Επιτροπών), τα οποία γνωμοδοτούν κατά τη διαδικασία ανάθεσης των δημοσίων
συμβάσεων προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών, συντρέχει
εν προκειμένω η αρμοδιότητα της Αρχής για την παροχή σύμφωνης γνώμης επί του
υποβληθέντος σχεδίου Κ.Υ.Α., σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 περ. γ υποπερ.
(γγ) του άρθρου 2 του Ν. 4013/2011.

ΙΙ. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο Κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών
και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με τίτλο «Συνθέσεις και
αρμοδιότητες  Επιτροπών και  ρύθμιση σχετικών θεμάτων στη Γενική Διεύθυνση
Κρατικών Προμηθειών»

Α. Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προτείνει με το υποβληθέν
σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης τα εξής:

« Έχοντας υπόψη 
1. Tις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 
1.1 Της παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του Δημοσίου Το-
μέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως αυτή προστέθηκε με το  άρθρο 8 του
Ν.2323/1995 (Α 145) « Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις».
1.2. Του Ν. 2469/1997 (Α 38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας
των Κρατικών Δαπανών και άλλες διατάξεις». 
1.3. Του Ν. 2690/1999 (Α 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
Διατάξεις».
1.4. Του Ν. 3205/2003 (Α 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων
του Δημοσίου κλπ».
1.5 Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/05 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νο-
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».  
1.6. Του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 3833/2010 (Α 40) «Προστασία της Εθνικής Οικονο-
μίας- Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της Δημοσιονομικής κρίσης».
1.7. Του Ν. 3886/2010 (Α 173) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται
της σύναψης δημοσίων συμβάσεων …...», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του Ν.
2522/1997 (ΦΕΚ 178 Α) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της
σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμ-
φωνα με την οδηγία 9/665 Ε.Ο.Κ.». 
1.8. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων… και άλλες διατάξεις».
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1.9. Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο
βαθμολόγιο,  εργασιακή εφεδρεία και  άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθε-
σμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».   
1.10. Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ-
βάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την περ. β της παρ. 4 του άρ-
θρου 9 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων… και άλλες
διατάξεις».
1.11. Του Π.Δ. 195/1995 (Α 102) «Οργανισμός της Γενικής Δ/νσης Κρατικών Προμη-
θειών». 
1.12. Του Π.Δ. 27/96 (Α 19) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας,
Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», όπως τροποποι-
ήθηκε με το Π.Δ. 122/04 (ΦΕΚ85/ Α/17.3.04). 
1.13. Του Π.Δ. 59/1996 (Α 51) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουρ-
γείο Ανάπτυξης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της».
1.14. Του Π.Δ. 118/2007 (Α 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
1.15. Του Π.Δ. 60/2007 ( Α 64) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ « περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 
1.16. Του Π.Δ. 185/2009 (Α 213 ) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγ-
χώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε
«Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».
1.17. Του Π.Δ. 113/2010 (Α 194) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.
1.18. Του Π.Δ. 65/27-6-2011 (Α 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Απο-
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης……………………συγχώνευση των Υπουργεί-
ων Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και  Ναυτιλίας και  Θαλάσσιων Υποθέσεων,  Νή-
σων και Αλιείας, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας……» 
1.19. Του Π.Δ. 85/2012 (Α’ 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και
κατάργηση Υπηρεσιών».
1.20.  Του Π.Δ. 90/5-7-2012 (Α 144) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών».
1.21. Του Π.Δ. 118/2013 (Φ.Ε.Κ. 152/Α/25-06-2013) «Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων -  Μετονομασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι-
κότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγω-
νιστικότητας».
1.22.  Του Π.Δ.  119/2013 (Φ.Ε.Κ.  153/Α/25-06-2013)  «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.23. Της αριθμ. 27858/ΔΙΟΕ/546/26-06-2013 (Β΄ 1653) απόφασης του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά», 
1.24. Της αριθμ. Π1/223/28-02-2012 (ΦΕΚ Β΄ 672) κοινής απόφασης του Υπουργού
Οικονομικών  και  του  αναπληρωτή  Υπουργού  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας  και
Ναυτιλίας «Συνθέσεις και αρμοδιότητες Επιτροπών και ρύθμιση σχετικών θεμάτων
στη  Γενική  Διεύθυνση  Κρατικών  Προμηθειών»,  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  αρ.
Π1/1485/27-8-2012 (Β΄  2448) απόφαση «Σχετικά με τροποποίηση σύνθεσης Μόνι-
μων Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων 9α και 9β και άλλες ρυθμίσεις».
1.25. Της αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β 2677) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης
και  Ανταγωνιστικότητας  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
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2. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.

3. Την ανάγκη τροποποίησης της σύνθεσης, των αρμοδιοτήτων και συγκρότησης της
Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών και των Μόνιμων Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων και
της εναρμόνισης στις παρούσες ανάγκες της Υπηρεσίας.

4. Την υπ’ αριθμ.  1 /2014   γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμ-
βάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Συνιστούμε στη Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας τις κατωτέρω επιτρο-
πές:

Α. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Ε.Κ.Π.)
 
α) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
 
Η Επιτροπή Κρατικών Προμηθειών γνωμοδοτεί για τα πάσης φύσεως θέματα για τα
οποία απαιτείται γνωμοδότηση προς έκδοση απόφασης και δεν έχει γνωμοδοτήσει
επ’ αυτών Μόνιμη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, από τις προβλεπόμενες στην παρού-
σα απόφαση. Κατ’ εξαίρεση η Ε.Κ.Π. γνωμοδοτεί και στις περιπτώσεις που έχει εκδο-
θεί γνωμοδότηση από την 4η Μ.Ε.Ε., για θέματα έρευνας αγοράς τιμών και κόστους
διαφόρων ειδών πριν την κατακύρωση, εφόσον δεν έχει προηγηθεί έλεγχος της προ-
ϋπολογισθείσας δαπάνης, κατά την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών.
Μεταξύ των θεμάτων που γνωμοδοτεί η Επιτροπή Κρατικών Προμηθειών, υπό την
επιφύλαξη  ότι  δεν  έχει  γνωμοδοτήσει  επ’  αυτών  Μόνιμη  Επιτροπή  Εμπειρογνω-
μόνων, είναι και τα παρακάτω:

1.Πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και κατακύρωσης. 
2. Κατακυρώσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμών. 
3. Ανάθεση της προμήθειας μετά από διαδικασία διαπραγμάτευσης. 
4. Επανάληψη ή ματαίωση διαγωνισμών. 
5. Μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης ή φόρτωσης. 
6. Παράταση του χρόνου παράδοσης ή φόρτωσης. 
7. Κήρυξη του προμηθευτή εκπτώτου και επιβολή σε βάρος του των προβλεπόμενων
κυρώσεων, πλην του αποκλεισμού. 
8. Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών, ολική ή μερική. 
9. Τμηματική αποδέσμευση εγγυητικών επιστολών. 
10. Έγκριση ή μη παραλαβής εκπρόθεσμα παραδοθέντος ή απορριφθέντος είδους. 
11. Επιβολή κυρώσεων εις βάρος των προμηθευτών για παραβάσεις της σύμβασης. 
12 Τροποποίηση ή ερμηνεία όρου σύμβασης.
13. Αναπροσαρμογή τιμών, βάσει συμβατικού όρου. 
14. Κάθε θέμα που αφορά δημόσιες συμβάσεις της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
και παραπέμπεται για εξέταση από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη-
τας ή τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου ή τον Γενικό Διευθυντή Κρατικών Προμηθειών,
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ανεξάρτητα εάν έχει εκδοθεί επ’ αυτού γνωμοδότηση από Μόνιμη Επιτροπή Εμπει-
ρογνωμόνων.

β) ΣΥΝΘΕΣΗ

Η  Επιτροπή  συντίθεται  από  τους  παρακάτω: 
 
Πρόεδρος:……………………………………………………
 
1ο  μέλος:  Οικονομολόγος,  (τακτικός  και  αναπληρωτής), υπάλληλος  της  Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης υπηρεσίας του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου
τομέα που ορίζεται από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 
2ο  μέλος: Οικονομολόγος (τακτικός  και  αναπληρωτής), μέλος του Οικονομικού Επι-
μελητηρίου Ελλάδος,  που ορίζεται από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι-
κότητας.  
3ο μέλος: Δικηγόρος, μέλος  των  Δικηγορικών  Συλλόγων  του  κράτους (τακτικός  και 
αναπληρωτής), που ορίζεται από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
4ο  μέλος:  Δικηγόρος, μέλος  των  Δικηγορικών  Συλλόγων  του  κράτους (τακτικός 
και  αναπληρωτής),  που ορίζεται  από τον  Υφυπουργό Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστι-
κότητας. 
5ο  μέλος:  Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός  ή  Μηχανολόγος  Μηχανικός  ή 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρονικός  Μηχανικός (τακτικός και  αναπληρωτής),
εκπρόσωπος  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου Ελλάδος.
6ο  μέλος:  Ο  Προϊστάμενος της εκάστοτε αρμόδιας για την διενέργεια / εκτέλεση
του διαγωνισμού ή της σύμβασης Δ/νσης, της  Γενικής  Διεύθυνσης Κρατικών Προμη-
θειών με τον αναπληρωτή του.         
7ο  μέλος: Εκπρόσωπος (τακτικός και  αναπληρωτής) του  Συνδέσμου  Επιχειρήσεων
και  Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.).
8ο  μέλος:  Εκπρόσωπος (τακτικός  και  αναπληρωτής) της  Γενικής  Συνομοσπονδίας 
Εργατών  Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.).
9ο  μέλος:  Εκπρόσωπος (τακτικός  και  αναπληρωτής) της Γενικής  Συνομοσπονδίας 
Επαγγελματιών  Βιοτεχνών  Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.). 
10ο  μέλος:  Εκπρόσωπος (τακτικός και αναπληρωτής) του  ενδιαφερόμενου  φορέα 
(Υπουργείου, Δημόσιας  Επιχείρησης  ή   Οργανισμού  κ.λ.π.)  που  έχει  ζητήσει  τη 
συγκεκριμένη  προμήθεια  που  συζητείται. 
 
Β.  ΜΟΝΙΜΕΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ (Μ.Ε.Ε.)

1. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

i) Οι  με αριθμό 1-4 Μόνιμες  Επιτροπές  Εμπειρογνωμόνων  είναι  τριμελείς,  η με
αριθμό 5 είναι πενταμελής, και γνωμοδοτούν κατά περίπτωση, ιδίως για :
 
α. Την τεχνική  αξιολόγηση  των  προσφορών που υποβάλλονται χειρόγραφα ή ηλε-
κτρονικά. 
β. Την τροποποίηση  ή  ερμηνεία  των  τεχνικών  όρων  της  Σύμβασης.
γ.Τον  έλεγχο  της  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  των   προς  προμήθεια  ειδών των 
Φορέων  με  βάση  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  πριν  την  ένταξή   τους  στο  Ε.Π.Π.,
όπου  απαιτείται, και της προσφερόμενης τιμής, όπου απαιτείται.
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δ. Την έρευνα  θεμάτων  οικονομικής  φύσεως που παραπέμπονται  από  την  Επιτρο-
πή  Κρατικών  Προμηθειών καθώς και 
ε. Επί διοικητικών προσφυγών.

ii) Οι με αριθμό 1-3 Μόνιμες Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων αποσφραγίζουν τις προ-
σφορές (όλων των σταδίων) και τα δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμούς που
διενεργούνται ηλεκτρονικά.

2. 1η   ΜΟΝΙΜΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

α) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Αρμόδια  
1) για  θέματα  των παρακάτω Τμημάτων  της  Δ/νσης  Προμηθειών  Τροφίμων  Χημι-
κών  και  Κλωστοϋφαντουργικών  Ειδών.     
αα) Βιομηχανοποιημένων Τροφίμων, 
ββ) Ειδών Φυτικής  και Ζωικής  προέλευσης, 
γγ) Δερμάτων, Πλαστικών  και  
δδ)Χάρτου, Φαρμακευτικών και  Χημικών  Ειδών,
εε) Κλωστοϋφαντουργικών  ειδών
2) ειδικά για την αποσφράγιση των προσφορών (όλων των σταδίων) και των δικαιο-
λογητικών συμμετοχής σε διαγωνισμούς που διενεργούνται ηλεκτρονικά.
β) ΣΥΝΘΕΣΗ 

Πρόεδρος:  ……………………………………………
με τον αναπληρωτή του, ………………………………………. 
οριζόμενοι από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

1ο  μέλος:  Χημικός ή Χημικός  Μηχανικός (τακτικός  και  αναπληρωτής), υπάλληλος 
της  Γενικής  Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας του Δημοσίου ή  του  ευρύτε-
ρου  δημόσιου τομέα
ή
Χημικός ή Χημικός  Μηχανικός με ειδικές γνώσεις στα τρόφιμα ή Τεχνολόγος Τροφί-
μων (τακτικός  και  αναπληρωτής), υπάλληλος  της  Γενικής  Γραμματείας Εμπορίου ή
άλλης Υπηρεσίας του Δημοσίου ή  του  ευρύτερου  δημόσιου τομέα
ή
Χημικός ή Χημικός Μηχανικός με  ειδικές  γνώσεις  σε  δέρματα / πλαστικά (τακτικός
και αναπληρωτής) υπάλληλος  της  Γενικής  Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσί-
ας του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα       
ή
Χημικός  ή  Χημικός  Μηχανικός  με  ειδικές  γνώσεις  σε  είδη  χάρτου  (τακτικός  και
αναπληρωτής) υπάλληλος  της  Γενικής  Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας
του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα
ή
Χημικός ή Χημικός Μηχανικός με  ειδικές  γνώσεις  σε  φαρμακευτικά είδη (τακτικός
και αναπληρωτής) υπάλληλος  της  Γενικής  Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσί-
ας του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα
ή 
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Κλωστοϋφαντουργός ΑΕΙ ή ΤΕΙ (τακτικός και αναπληρωτής) υπάλληλος  της  Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας του Δημοσίου, ή του ευρύτερου δημόσιου
τομέα

      
που επιλέγονται μετά από διαδικασία κλήρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα-
ράγραφο 1β του Κεφαλαίου Γ της παρούσης, καλούμενα από τον Πρόεδρο βάσει της
απαιτούμενης ειδικότητας ανάλογα με το συζητούμενο  θέμα.

2ο  μέλος:  Χημικός ή Χημικός  Μηχανικός (τακτικός  και  αναπληρωτής), υπάλληλος 
της  Γενικής  Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας του Δημοσίου ή  του  ευρύτε-
ρου  δημόσιου τομέα
ή
Χημικός ή Χημικός  Μηχανικός με ειδικές γνώσεις στα τρόφιμα ή Τεχνολόγος Τροφί-
μων (τακτικός  και  αναπληρωτής), υπάλληλος  της  Γενικής  Γραμματείας Εμπορίου ή
άλλης Υπηρεσίας του Δημοσίου ή  του  ευρύτερου  δημόσιου τομέα
ή
Χημικός ή Χημικός Μηχανικός με  ειδικές  γνώσεις  σε  δέρματα / πλαστικά (τακτικός
και αναπληρωτής) υπάλληλος  της  Γενικής  Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσί-
ας του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα       
ή
Χημικός  ή  Χημικός  Μηχανικός  με  ειδικές  γνώσεις  σε  είδη  χάρτου  (τακτικός  και
αναπληρωτής) υπάλληλος  της  Γενικής  Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας
του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα
ή
Χημικός ή Χημικός Μηχανικός με  ειδικές  γνώσεις  σε  φαρμακευτικά είδη (τακτικός
και αναπληρωτής) υπάλληλος  της  Γενικής  Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσί-
ας του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα
ή 
Κλωστοϋφαντουργός ΑΕΙ ή ΤΕΙ (τακτικός και αναπληρωτής) υπάλληλος  της  Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας του Δημοσίου, ή του ευρύτερου δημόσιου
τομέα
      
που επιλέγονται μετά από διαδικασία κλήρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα-
ράγραφο 1β του Κεφαλαίου Γ της παρούσης, καλούμενα από τον Πρόεδρο βάσει της
απαιτούμενης ειδικότητας ανάλογα με το συζητούμενο  θέμα.

Με την ίδια εκάστοτε σχηματιζόμενη σύνθεση διενεργείται η αποσφράγιση των προ-
σφορών (όλων των σταδίων) και των δικαιολογητικών συμμετοχής σε διαγωνισμούς
που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικό τρόπο.

Στην Επιτροπή δύναται να συμμετέχει επιπλέον, χωρίς ψήφο, εκπρόσωπος του φο-
ρέα με ειδικές γνώσεις ανάλογα με το εκάστοτε συζητούμενο θέμα.

3. 2η ΜΟΝΙΜΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
 
α) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Αρμόδια  για  
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1)  θέματα  των  παρακάτω  Τμημάτων  της  Δ/νσης  Προμηθειών  Μεταφορικών 
Μέσων  και  Μηχανολογικού  Εξοπλισμού.
αα) Μεταφορικών  Μέσων, 
ββ) Μηχανολογικού  Εξοπλισμού  και 
γγ) Μετάλλων και  Σιδηροδρομικού  υλικού
2) ειδικά για την αποσφράγιση των προσφορών (όλων των σταδίων) και των δικαιο-
λογητικών συμμετοχής σε διαγωνισμούς που διενεργούνται ηλεκτρονικά.
β) ΣΥΝΘΕΣΗ
   
Πρόεδρος:  ……………………………………………
με τον αναπληρωτή του……………..
οριζόμενοι από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

1ο  μέλος: Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με  ει-
δικές  γνώσεις  στα μεταφορικά μέσα (τακτικός και αναπληρωτής) υπάλληλος  της  Γε-
νικής  Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας του Δημοσίου ή του ευρύτερου δη-
μόσιου τομέα
ή
Μηχανολόγος  Μηχανικός  ή  Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός  με  ειδικές 
γνώσεις  στον μηχανολογικό εξοπλισμό (τακτικός και αναπληρωτής) υπάλληλος  της 
Γενικής  Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας του Δημοσίου ή του ευρύτερου
δημόσιου τομέα
ή
Μηχανολόγος  Μηχανικός  ή  Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός  με  ειδικές 
γνώσεις  στον μηχανολογικό εξοπλισμό ή Μεταλλειολόγος (τακτικός και αναπληρω-
τής) υπάλληλος  της  Γενικής  Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας του Δημοσί-
ου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα
ή 
Χημικός Μηχανικός (τακτικός και αναπληρωτής) υπάλληλος  της  Γενικής  Γραμματεί-
ας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα

που επιλέγονται μετά από διαδικασία κλήρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα-
ράγραφο 1β του Κεφαλαίου Γ της παρούσης, καλούμενα από τον Πρόεδρο βάσει της
απαιτούμενης ειδικότητας ανάλογα με το συζητούμενο  θέμα.

2ο  μέλος: Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με  ει-
δικές  γνώσεις  στα μεταφορικά μέσα (τακτικός και αναπληρωτής) υπάλληλος  της  Γε-
νικής  Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας του Δημοσίου ή του ευρύτερου δη-
μόσιου τομέα
ή
Μηχανολόγος  Μηχανικός  ή  Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός  με  ειδικές 
γνώσεις  στον μηχανολογικό εξοπλισμό (τακτικός και αναπληρωτής) υπάλληλος  της 
Γενικής  Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας του Δημοσίου ή του ευρύτερου
δημόσιου τομέα
ή
Μηχανολόγος  Μηχανικός  ή  Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός  με  ειδικές 
γνώσεις  στον μηχανολογικό εξοπλισμό ή Μεταλλειολόγος (τακτικός και αναπληρω-
τής) υπάλληλος  της  Γενικής  Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας του Δημοσί-
ου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα
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ή 
Χημικός Μηχανικός (τακτικός και αναπληρωτής) υπάλληλος  της  Γενικής  Γραμματεί-
ας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα

που επιλέγονται μετά από διαδικασία κλήρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα-
ράγραφο 1β του Κεφαλαίου Γ της παρούσης, καλούμενα από τον Πρόεδρο βάσει της
απαιτούμενης ειδικότητας ανάλογα με το συζητούμενο  θέμα.
Με την ίδια εκάστοτε σχηματιζόμενη σύνθεση διενεργείται η αποσφράγιση των προ-
σφορών (όλων των σταδίων) και των δικαιολογητικών συμμετοχής σε διαγωνισμούς
που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικό τρόπο.

Στην Επιτροπή δύναται να συμμετέχει επιπλέον, χωρίς ψήφο, εκπρόσωπος του φο-
ρέα με ειδικές γνώσεις ανάλογα με το εκάστοτε συζητούμενο θέμα.

4. 3η ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ 
 
α) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Αρμόδια  για  
1) θέματα  των  παρακάτω Τμημάτων της Δ/νσης  Προμηθειών  Ιατρικού, Ηλεκ/νικού 
Εξοπλισμού  και  Επιστημονικών  Οργάνων.
αα)Ιατρικών Μηχανημάτων,Ιατρικού Εξοπλισμού και Υγειονομικού εν γένει Υλικού 
της Δ/νσης Προμηθειών  Ιατρικού, Ηλεκ/νικού  Εξοπλισμού  και  Επιστημονικών  Ορ-
γάνων.  
ββ) Τηλεπικοινωνιακού και  Ηλεκτρολογικού Υλικού 
γγ)  Φωτομηχανημάτων, Μηχανών  Γραφείου  και  Επιστημονικών Οργάνων  και
δδ) Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών  και  Ειδών  Πληροφορικής 
2) ειδικά για την αποσφράγιση των προσφορών (όλων των σταδίων) και των δικαιο-
λογητικών συμμετοχής σε διαγωνισμούς που διενεργούνται ηλεκτρονικά.

β)ΣΥΝΘΕΣΗ 
Πρόεδρος:  ……………………………………………
με τον αναπληρωτή του………………..
οριζόμενοι από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

1ο  μέλος:  Μηχανολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή  Μηχανολόγος /
Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός (τακτικός και αναπληρωτής) υπάλληλος  της  Γενικής  Γραμ-
ματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου το-
μέα
ή 
Ηλεκτρονικός  Μηχανικός (τακτικός και αναπληρωτής) υπάλληλος  της  Γενικής  Γραμ-
ματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου το-
μέα
ή 
Διπλωματούχος Μηχανικός ή ΠΕ Πληροφορικής ή Μηχανικός Η/Υ ΑΕΙ (τακτικός και
αναπληρωτής) υπάλληλος  της  Γενικής  Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας
του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα
ή 
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Ιατρός, ειδικότητας ανάλογα με το συζητούμενο θέμα (τακτικός και αναπληρωτής)
υπάλληλος  του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα

που επιλέγονται μετά από διαδικασία κλήρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα-
ράγραφο 1β του Κεφαλαίου Γ της παρούσης, καλούμενα από τον Πρόεδρο, ανάλογα
με το συζητούμενο  θέμα και την απαιτούμενη ειδικότητα. 

2ο  μέλος:  Μηχανολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή  Μηχανολόγος /
Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός (τακτικός και αναπληρωτής) υπάλληλος  της  Γενικής  Γραμ-
ματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου το-
μέα
ή 
Ηλεκτρονικός  Μηχανικός (τακτικός και αναπληρωτής) υπάλληλος  της  Γενικής  Γραμ-
ματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου το-
μέα
ή 
Διπλωματούχος Μηχανικός ή ΠΕ Πληροφορικής ή Μηχανικός Η/Υ ΑΕΙ (τακτικός και
αναπληρωτής) υπάλληλος  της  Γενικής  Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας
του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα
ή 
Ιατρός, ειδικότητας ανάλογα με το συζητούμενο θέμα (τακτικός και αναπληρωτής)
υπάλληλος  του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα

που επιλέγονται μετά από διαδικασία κλήρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα-
ράγραφο 1β του Κεφαλαίου Γ της παρούσης, καλούμενα από τον Πρόεδρο ανάλογα
με το συζητούμενο  θέμα και την απαιτούμενη ειδικότητα. 

Με την ίδια εκάστοτε σχηματιζόμενη σύνθεση διενεργείται η αποσφράγιση των προ-
σφορών (όλων των σταδίων) και των δικαιολογητικών συμμετοχής σε διαγωνισμούς
που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικό τρόπο.

Στην Επιτροπή δύναται να συμμετέχει επιπλέον, χωρίς ψήφο, εκπρόσωπος του φο-
ρέα με ειδικές γνώσεις ανάλογα με το εκάστοτε συζητούμενο θέμα.

5. 4η ΜΟΝΙΜΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
 
α) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Αρμόδια  για
αα)   τον  έλεγχο  της  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  των   προς  προμήθεια  ειδών
των  Φορέων  με  βάση  τις  τεχνικές   προδιαγραφές  πριν  την  ένταξή   τους  στο 
Ε.Π.Π., όπου  απαιτείται, 
ββ) θέματα έρευνας  αγοράς  τιμών  και  κόστους  διαφόρων  ειδών πριν  την  κατα-
κύρωση, εάν δεν έχει προηγηθεί έλεγχος της προϋπολογισθείσας δαπάνης κατά την
ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών.  Οι  εν  λόγω έλεγχοι  αφορούν  αρμο-
διότητες των Δ/νσεων Προμηθειών: 
i) Τροφίμων,  Χημικών  και  Κλωστοϋφαντουργικών  
ii) Ειδών Μεταφορικών  Μέσων  και  Μηχανολογικού  Εξοπλισμού  και
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iii) Ιατρικού, Ηλεκ/νικού  Εξοπλισμού  και  Επιστημονικών  Οργάνων   της  Γε-
νικής  Δ/νσης  Κρατικών  Προμηθειών  της  Γενικής  Γραμματείας  Εμπορί-
ου.

 
β) ΣΥΝΘΕΣΗ 

Πρόεδρος:  ……………………………………………
με τον αναπληρωτή του……………..
οριζόμενοι από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

1ο  μέλος:  Οικονομολόγος, ειδικός  σε  θέματα  έρευνας  αγοράς, κοστολόγησης  και 
τιμολόγησης (τακτικός και αναπληρωτής) υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Εμπο-
ρίου ή άλλης Υπηρεσίας του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα

που επιλέγονται μετά από διαδικασία κλήρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα-
ράγραφο 1β του Κεφαλαίου Γ της παρούσης.

2ο  μέλος: Χημικός ή Χημικός  Μηχανικός
ή
Κλωστοϋφαντουργός ΑΕΙ ή ΤΕΙ
ή
Τεχνολόγος Τροφίμων
ή 
Τεχνολόγος ΤΕ με ειδικές γνώσεις ανάλογα με το συζητούμενο θέμα
τακτικός  και  αναπληρωτής, υπάλληλος  της  Γενικής  Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης
Υπηρεσίας του Δημοσίου ή  του  ευρύτερου  δημόσιου τομέα
ή
Μηχανολόγος  Μηχανικός  ή  Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός  ή  Μηχανολόγος  /  Ηλεκτρο-
λόγος  Μηχανικός ή Ακτινοφυσικός ή Μηχανικός Τεχνολογίας Ιατρικών Μηχανημάτων
ή Ιατρός διαφόρων ειδικοτήτων ανάλογα με το συζητούμενο θέμα
ή 
Ηλεκτρονικός Μηχανικός ή ΠΕ Πληροφορικής ή Μηχανικός Η/Υ ΑΕΙ,

τακτικός  και  αναπληρωτής, υπάλληλος  της  Γενικής  Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης
Υπηρεσίας του Δημοσίου ή  του  ευρύτερου  δημόσιου τομέα
που επιλέγονται μετά από διαδικασία κλήρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα-
ράγραφο 1β του Κεφαλαίου Γ της παρούσης.

 
6. 5η ΜΟΝΙΜΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
 
α) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Αρμόδια  να γνωμοδοτεί επί των πάσης  φύσεως  ενστάσεων ή προσφυγών  ή  αιτή-
σεων  θεραπείας επί  όλων  εν  γένει  των  αποφάσεων  για  προμήθειες ειδών  που 
εκτελούνται  από  τις  Δ/νσεις  Προμηθειών της Γενικής  Δ/νσης  Κρατικών  Προμη-
θειών  της  Γενικής  Γραμματείας Εμπορίου:  

• Τροφίμων, Χημικών και  Κλωστοϋφαντουργικών  ειδών 
• Μεταφορικών  Μέσων και  Μηχανολογικού  Εξοπλισμού και 
• Ιατρικού, Ηλεκ/νικού  Εξοπλισμού  και  Επιστημονικών  Οργάνων  
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β) ΣΥΝΘΕΣΗ
Πρόεδρος:  ……………………………………………
με τον αναπληρωτή του……………
οριζόμενοι από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

1ο μέλος: Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Δ/νσης, υπάλληλος της Γενικής  Διεύθυνσης
Κρατικών Προμηθειών, με τον νόμιμο αναπληρωτή του.

2ο  μέλος: Δικηγόρος, μέλος  των  Δικηγορικών  Συλλόγων  του  Κράτους (τακτικός και
αναπληρωτής) οριζόμενος από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

3ο  μέλος:  Μηχανολόγος / Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (τακτικός  και  αναπληρωτής)
υπάλληλος  της  Γενικής  Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας του Δημοσίου ή 
του  ευρύτερου  δημόσιου τομέα
ή 
ΠΕ Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός (τακτικός  και  αναπληρωτής) υπάλλη-
λος  της  Γενικής  Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας του Δημοσίου ή  του  ευ-
ρύτερου  δημόσιου τομέα
ή
Οικονομολόγος (τακτικός  και  αναπληρωτής) υπάλληλος  της  Γενικής  Γραμματείας
Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας του Δημοσίου ή  του  ευρύτερου  δημόσιου τομέα
ή 
Μηχανολόγος Μηχανικός με ειδίκευση στη Βιοϊατρική Τεχνολογία ή Ιατροί  διαφόρων
ειδικοτήτων (τακτικός  και  αναπληρωτής) υπάλληλος  του Δημοσίου ή  του  ευρύτε-
ρου  δημόσιου τομέα
ή
Χημικός ή Χημικός Μηχανικός (τακτικός  και  αναπληρωτής) υπάλληλος  της  Γενικής 
Γραμματείας  Εμπορίου  ή  άλλης  Υπηρεσίας  του  Δημοσίου  ή  του  ευρύτερου  δη-
μόσιου τομέα
ή 
Κλωστοϋφαντουργός   ΑΕΙ – ΤΕΙ (τακτικός  και  αναπληρωτής) υπάλληλος  της  Γενικής 
Γραμματείας  Εμπορίου  ή  άλλης  Υπηρεσίας  του  Δημοσίου  ή  του  ευρύτερου  δη-
μόσιου τομέα
ή Τεχνολόγος  ΤΕ  με  ειδικές  γνώσεις  ανάλογα με το συζητούμενο θέμα (τακτικός 
και  αναπληρωτής) υπάλληλος  της  Γενικής  Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσί-
ας του Δημοσίου ή  του  ευρύτερου  δημόσιου τομέα

που επιλέγονται μετά από διαδικασία κλήρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα-
ράγραφο 1β του Κεφαλαίου Γ της παρούσης, καλούμενα από τον Πρόεδρο βάσει της
απαιτούμενης ειδικότητας ανάλογα με το συζητούμενο  θέμα.

4ο  μέλος:  Μηχανολόγος  /  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (τακτικός  και  αναπληρωτής)
υπάλληλος  της  Γενικής  Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας του Δημοσίου ή 
του  ευρύτερου  δημόσιου τομέα
ή 
Χημικός ή Χημικός Μηχανικός ή Τεχνολόγος Τροφίμων (τακτικός  και  αναπληρωτής)
υπάλληλος  της  Γενικής  Γραμματείας Εμπορίου ή άλλης Υπηρεσίας του Δημοσίου ή 
του  ευρύτερου  δημόσιου τομέα
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που επιλέγονται μετά από διαδικασία κλήρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα-
ράγραφο 1β του Κεφαλαίου Γ της παρούσης, καλούμενα από τον Πρόεδρο βάσει της
απαιτούμενης ειδικότητας ανάλογα με το συζητούμενο  θέμα.

Στην Επιτροπή δύναται να συμμετέχει επιπλέον, χωρίς ψήφο, εκπρόσωπος του φο-
ρέα με ειδικές γνώσεις ανάλογα με το εκάστοτε συζητούμενο θέμα.

Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι διάφορα εκείνων που μετείχαν στην αξιολόγη-
ση του υπό εξέταση διαγωνισμού σε προηγούμενα στάδια»
 

Γ.  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 
1. ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  
α) Οι  Πρόεδροι της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών (Ε.Κ.Π.) και των Μόνιμων Επι-
τροπών  Εμπειρογνωμόνων καθώς και τα  μέλη  τους που ορίζονται από  τον  Υφυ-
πουργό  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας  ή  επιλέγονται  μετά  από  διαδικασία
κλήρωσης,  κατά περίπτωση,  προέρχονται  από  το  Δημόσιο  ή  τον  ευρύτερο  Δη-
μόσιο  Τομέα, όπως  αυτός  οριοθετείται  από  τις  διατάξεις  του  Ν.  1256/1982 (ΦΕΚ
65/Α/1982), εκτός εάν άλλως ορίζεται στις διατάξεις της παρούσης.
β) Όπου απαιτείται από την παρούσα απόφαση επιλογή  μελών των Μ.Ε.Ε. (τακτικών
και αναπληρωματικών) μετά από διαδικασία κλήρωσης, η κλήρωση είναι δημόσια και
διενεργείται  από  υπάλληλο  της  Δ/νσης  Πολιτικής  Προμηθειών,  που κατέχει  θέση
ευθύνης, παρουσία δύο ακόμα υπαλλήλων της ίδιας οργανικής μονάδας. 
Ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης γνωστοποιείται τουλάχιστον δύο (2)
ημέρες νωρίτερα, με τοιχοκόλληση της σχετικής ανακοίνωσης στο κατάστημα της οι-
κείας Υπηρεσίας ή με ανάρτηση της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της.
Η κλήρωση για τον ορισμό των μελών αυτών γίνεται μεταξύ όσων πληρούν τις νόμι-
μες προϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα.  Από την κλήρωση
αυτή εξάγεται ο απαιτούμενος αριθμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών και τα
κληρωθέντα  αυτά  μέλη αναγράφονται  σε  πίνακα,  κατά  τη  σειρά κλήρωσής  τους.
Πρώτα διενεργείται η κλήρωση για τα τακτικά μέλη και μετά για τα αναπληρωματικά.
Τα μέλη ορίζονται στην απόφαση συγκρότησης και καλούνται από τον πρόεδρο βάσει
της απαιτούμενης ειδικότητας ανάλογα με το συζητούμενο θέμα. 
Με ευθύνη του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας ειδοποιούνται αμελλητί για
την επιλογή τους τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη. 
Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματά της συντάσσεται σχετικό πρα-
κτικό, το οποίο υπογράφεται και από τους τρεις (3) παρισταμένους, κατά τα ανω-
τέρω, υπαλλήλους.
Το πρακτικό αυτό επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης
συγκρότησης των Μ.Ε.Ε.
 
2. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 
α) Η  έγγραφη  εισήγηση  της  Υπηρεσίας  προς  την  Επιτροπή  Κρατικών  Προμηθειών
προσυπογεγραμμένη από  τον  καθ΄ ύλην  αρμόδιο Δ/ντή γίνεται  από  τον  αρμόδιο 
Προϊστάμενο  Τμήματος,  χωρίς  αμοιβή,  επικουρούμενο  από  τον  χειριστή  του 
θέματος.
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Όλων  των  εισηγήσεων  προς  την  Επιτροπή  Κρατικών  Προμηθειών  λαμβάνει 
γνώση  ο  Γενικός  Διευθυντής  Κρατικών  Προμηθειών.   
β) Εισηγητής στις ΜΕΕ δύναται να ορίζεται με ευθύνη των Προέδρων  ένα  (1)  εκ 
των  μελών  των Επιτροπών με  ειδικές  γνώσεις για  το εκάστοτε  συζητούμενο  θέμα.
 
3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 
Γραμματείς  ορίζονται  υπάλληλοι  που  υπηρετούν  στην  Γενική  Διεύθυνση  Κρατι-
κών  Προμηθειών και,  εφόσον  δεν  επαρκούν,  καλύπτονται  από  τη  Γενική  Γραμ-
ματεία  Εμπορίου, ένας (1) με  τον αναπληρωτή  του για  κάθε  Επιτροπή, εκτός  της 
Επιτροπής  Κρατικών  Προμηθειών (ΕΚΠ) που  είναι  δύο  (2)  με  τους  αντίστοιχους 
αναπληρωτές  τους. 
Εντός  του  πρώτου  πενθημέρου  κάθε  μήνα  συντάσσεται  από  τους  γραμματείς 
των  Επιτροπών  πίνακας  προόδου  των  εξεταζομένων  από  αυτές  θεμάτων  προς 
ενημέρωση  του  Γενικού  Γραμματέα  Εμπορίου  και  του Γενικού  Δ/ντη  Κρατικών 
Προμηθειών.
 
4. ΑΠΑΡΤΙΑ       
Η Επιτροπή  Κρατικών  Προμηθειών και η αριθμ. 5 Μόνιμη Επιτροπή Εμπειρογνω-
μόνων ευρίσκονται σε απαρτία όταν παρίστανται τα 3/5 των μελών τους.
Για  την  ύπαρξη  απαρτίας  στις  αριθμ.  1-4  Μόνιμες  Επιτροπές  Εμπειρογνωμόνων 
απαιτείται η παρουσία και των τριών (3) τακτικών ή αναπληρωματικών μελών. 

 
5. ΣΥΓΚΛΗΣΗ 
Οι  Επιτροπές  συγκαλούνται  μετά  από  πρόσκληση  των  Προέδρων. 
Σε  περίπτωση  απουσίας  ή  κωλύματος  των  τακτικών  Προέδρων  ή  μελών,  η  ανα-
πλήρωση  γίνεται  από  τους  αναπληρωτές  τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθε-
σία. 
Οι  συνεδριάσεις  των Επιτροπών είναι  κλειστές και  πραγματοποιούνται  εντός του 
ωραρίου  των  Δημοσίων  Υπηρεσιών  και  σε  ώρες μη  καλυπτόμενες  από  υπερω-
ριακή ή  άλλη  αποζημίωση, άνευ αμοιβής για τους υπαλλήλους του Δημοσίου και ευ-
ρύτερου δημοσίου τομέα. 
Οι  Πρόεδροι  των  Επιτροπών  δύνανται  να  καλούν  στις  συνεδριάσεις  προμηθευ-
τές  για  παροχή  πληροφοριών  ή  διατύπωση  απόψεων  σε  σχέση  με  τα  συζητού-
μενα  θέματα (τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας). 
Επίσης  οι  Επιτροπές  για  την  άσκηση  των  αρμοδιοτήτων  τους  δύνανται  να  αλ-
ληλογραφούν,  δια  του  Προέδρου  τους,  με  Δημόσια  Αρχή  ή  Υπηρεσία  ή 
Ν.Π.Δ.Δ. ή  Ν.Π.Ι.Δ.  και  ιδιώτες,  κοινοποιώντας  σχετικά  στον  Γενικό  Γραμματέα 
Εμπορίου και στον Γενικό  Διευθυντή  Κρατικών  Προμηθειών. 
    
6. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
Οι γνωμοδοτήσεις  των  Επιτροπών  πρέπει  να  είναι  αιτιολογημένες  και  να  σχημα-
τίζονται  με  φανερή  ψηφοφορία  κατά  πλειοψηφία  3/5  για  την  Ε.Κ.Π.  και  την
αριθμ. 5 Μ.Ε.Ε., 2/3 για τις τριμελείς Μ.Ε.Ε. 
Σε  περίπτωση  ισοψηφίας  επικρατεί  η  ψήφος  του  Προέδρου. Εάν  υπάρξουν πε-
ρισσότερες  από  δύο  (2)  γνώμες,  τότε  με  διαδοχικές  ψηφοφορίες  αποκλείεται 
κάθε  φορά  η  ασθενέστερη  μέχρις  ότου  απομείνουν  δύο.
Οι  γνωμοδοτήσεις  των  Επιτροπών  διατυπώνονται  σε  Πρακτικό,  υπογραφόμενο 
από  τον  Πρόεδρο, τα  μέλη  και  τον  γραμματέα  τους.      
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Στα Πρακτικά  αναγράφονται τα ονόματα του Προέδρου, των μελών, των εισηγητών,
των  χειριστών  των θεμάτων  και  του  γραμματέα.
Γίνεται  ρητή  μνεία  για  την  απουσία  ή  κώλυμα  του  τακτικού  μέλους  και  τη  συμ-
μετοχή  του  αντίστοιχου  αναπληρωτή  του,  καταχωρούνται  δε  σε  αυτά  και  οι 
γνώμες  των  μειοψηφούντων  μελών. 
 
7. ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
Η  Ημερήσια Διάταξη  όλων  των  ανωτέρω  Επιτροπών  διαμορφώνεται  σύμφωνα 
με  τη  χρονολογική  σειρά   των   θεμάτων  που  εισέρχονται  σε  αυτές, τηρουμένου 
σχετικού  πρωτοκόλλου.  
Σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις  θα  μπορούν  να  προτάσσονται  θέματα  μετά  από αι-
τιολογημένη  εισήγηση  της Υπηρεσίας και  σύμφωνη  γνώμη  του  Γενικού  Διευθυντή 
Κρατικών  Προμηθειών. 
Η αναβολή  συζήτησης  θέματος πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη στο Πρακτι-
κό (π.χ.  υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων, παρουσία εκπροσώπων  κλπ).       

8. ΤΗΡΗΣΗ  ΒΙΒΛΙΩΝ
Η  Γραμματεία  των  Επιτροπών  τηρεί  αρχείο  Ημερήσιων  Διατάξεων και  Πρακτι-
κών.  Τούτο  δύναται  να  τηρείται  και  σε  αριθμημένα  κινητά  φύλλα.

9. ΘΗΤΕΙΑ 
Η θητεία όλων των Επιτροπών είναι διετής. 
Ο ορισμός των Προέδρων και των μελών όλων των επιτροπών, καθώς και των ανα-
πληρωτών τους, δύναται να ανανεώνεται μία (1) φορά.

10. Η συμμετοχή στις Επιτροπές των οριζόμενων υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου  ή  άλλης  υπηρεσίας  του  Δημοσίου  ή  του  ευρύτερου  δημοσίου  τομέα
εντάσσεται στο πλαίσιο των υπηρεσιακών καθηκόντων τους. 

Η  ισχύς  της  παρούσας  αρχίζει  από  τη  δημοσίευσή  της  στην  Εφημερίδα  της
Κυβερνήσεως.
Με την έναρξη ισχύος της καταργείται η Κ.Υ.Α.  Π1/223/28.02.2012 (Β΄  672),  όπως
τροποποιήθηκε με την αρ. Π1/1485/ 27-8-2012 (Β΄ 2448) απόφαση.

Η  απόφαση  αυτή  να  δημοσιευθεί στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως».

ΙΙΙ. Συναφείς διατάξεις:

«Αρθρο 6 παρ. 6 ν. 2286/1995

6.  Με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Οικονομικών  και  Εμπορίου  συγκροτούνται
Επιτροπή  Προμηθειών  και  Μόνιμες  Επιτροπές  Εμπειρογνωμόνων  στη  Γενική
Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών.

Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των
μελών, η λειτουργία των επιτροπών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια» 

Η αποζημίωση: α) του Προέδρου της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών, που συγκρο-
τήθηκε  με  την  υπ’  αριθμ.  Π1-7085/31.12.1999  (ΦΕΚ  2269  Β΄)  κοινή  υπουργική
απόφαση και β) των Προέδρων των υπό στοιχεία 10 α΄ και 10 β΄ Μόνιμων Επιτροπών
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Εμπειρογνωμόνων, που συγκροτήθηκαν με την υπ’ αριθμ. Π1-4516/31.8.2004 (ΦΕΚ
1378 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, καθώς και γ) των δύο μελών των Μόνιμων αυ-
τών Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων, που ορίζονται με τα στοιχεία 1.4 της τελευταίας
ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης και επιλέγονται κάθε φορά ανάλογα με το συ-
ζητούμενο θέμα από τον Πρόεδρο της αντίστοιχης Επιτροπής, καθορίζεται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατά παρέκκλι-
ση  των  διατάξεων  των  εδαφίων  β΄και  γ΄  της  παρ.  2  του  άρθρου  17  του  Ν.
3205/2003».

«Άρθρο 14 ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας)

Σύνθεση - Συνεδριάσεις - Λειτουργία

1. Το συλλογικό όργανο συνεδριάζει νομίμως όταν στη σύνθεσή του μετέχουν, ως
τακτικά  ή  αναπληρωματικά  μέλη,  περισσότερα  από  τα  μισά  των  διορισμένων
τακτικών μελών (απαρτία).  Η απαρτία πρέπει  να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της
συνεδρίασης.  Αν,  κατά την πρώτη συνεδρίαση, διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, το
όργανο καλείται εκ νέου σε συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιείται το νωρίτερο σε
είκοσι τέσσερις (24) ώρες, στον ίδιο τόπο και με την ίδια ημερήσια διάταξη. Κατά τη
συνεδρίαση  αυτή,  υπάρχει  απαρτία  αν  μετέχουν  στη  σύνθεση  τακτικά  ή
αναπληρωματικά μέλη που παριστούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου
των διορισμένων τακτικών μελών του και εν πάση περιπτώσει όχι λιγότερα των τριών
(3)  τακτικών  ή  αναπληρωματικών μελών.  Στα  τριμελή συλλογικά  όργανα,  για  την
ύπαρξη  απαρτίας,  απαιτείται  η  παρουσία  και  των  τριών  (3)  τακτικών  ή
αναπληρωματικών μελών.

2. Ο πρόεδρος καθορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο των συνεδριάσεων και
καλεί τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη να συμμετάσχουν. Η πρόσκληση, η
οποία περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, γνωστοποιείται, από το γραμματέα, στα
μέλη του συλλογικού οργάνου τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48)  ώρες πριν  από τη
συνεδρίαση, μπορεί δε να γίνει και με τηλεφώνημα, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία ή
άλλο  πρόσφορο  μέσο,  εφόσον  το  γεγονός  τούτο  αποδεικνύεται  από  σχετική
σημείωση σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και την υπογραφή
του προσώπου που έκανε την πρόσκληση. Η προθεσμία αυτή μπορεί, σε περίπτωση
κατεπείγοντος, να συντμηθεί, η πρόσκληση όμως, τότε, πρέπει να είναι έγγραφη και
να  βεβαιώνονται  σε  αυτήν  οι  λόγοι  που  κατέστησαν  τη  σύντμηση  αναγκαία.
Πρόσκληση των μελών του συλλογικού οργάνου δεν απαιτείται όταν οι συνεδριάσεις
γίνονται  σε  ημερομηνίες  τακτές,  που  ορίζονται  με  απόφασή  του,  η  οποία  και
γνωστοποιείται στα μέλη του. Πρόσκληση δεν απαιτείται,  επίσης, όταν μέλος έχει
δηλώσει,  πριν  από τη  συνεδρίαση,  κώλυμα συμμετοχής  του σε  αυτήν,  ή  όταν το
κώλυμα τούτο είναι γνωστό στον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου.

3. Τα αναπληρωματικά μέλη καλούνται προς αναπλήρωση απόντων ή κωλυόμενων
μελών της  ίδιας  κατηγορίας,  εκτός  αν  ο  ορισμός  τους  δεν  έχει  γίνει  κατά  τέτοια
αντιστοιχία.

4. Αν κατά τη συνεδρίαση απουσιάσει τακτικό μέλος το οποίο δεν είχε προσκληθεί, η
συνεδρίαση είναι παράνομη. Το ίδιο ισχύει ακόμη και αν, αντ' αυτού, είχε μετάσχει
το  αντίστοιχο  αναπληρωματικό  μέλος.  Αν  υπήρξαν  πλημμέλειες  ως  προς  την
κλήτευση μέλους, το συλλογικό όργανο συνεδριάζει νομίμως αν αυτό είναι παρόν και
δεν αντιλέγει για την πραγματοποίηση της συνεδρίασης.
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5. Η νομιμότητα της σύνθεσης του συλλογικού οργάνου δεν επηρεάζεται  από την
τυχόν εναλλαγή των μετεχόντων μελών σε διαδοχικές συνεδριάσεις.

6. Μέλη συλλογικού οργάνου, τα οποία είναι σύζυγοι ή συνδέονται μεταξύ τους με
συγγένεια έως και τέταρτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας,  δεν επιτρέπεται να
μετάσχουν στην ίδια συνεδρίαση.

7. Η σύγκληση του συλλογικού οργάνου προς συνεδρίαση είναι υποχρεωτική αν το
ένα  τρίτο  (1/3)  τουλάχιστον  του  συνόλου  των  τακτικών  μελών  του  το  ζητήσει
εγγράφως από τον πρόεδρο, προσδιορίζοντας και το προς συζήτηση θέμα.

8. Η ημερήσια διάταξη συντάσσεται από τον πρόεδρο, 0 οποίος λαμβάνει προς τούτο
υπόψη  του  και  απόψεις  που  τυχόν  διατυπώνονται  από  μέλη  του  συλλογικού
οργάνου.

9.  Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι  μόνο τα θέματα που περιλαμβάνονται  στην
ημερήσια  διάταξη.  Κατ'  εξαίρεση,  μπορούν  να  συζητηθούν  και  θέματα  που  δεν
περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη αν είναι παρόντα όλα τα τακτικά μέλη και
συμφωνούν για τη συζήτησή τους.

10. Οι συνεδριάσεις, αν στο νόμο δεν ορίζεται διαφορετικά, είναι μυστικές. Η κατά τη
συζήτηση παρουσία άλλων προσώπων, πλην των μελών και του γραμματέα ή των
τυχόν  ειδικώς  οριζόμενων  στο  νόμο  προσώπων,  δεν  επιτρέπεται.  Το  συλλογικό
όργανο,  όμως,  μπορεί  να  καλέσει,  προς  παροχή  πληροφοριών  ή  προσαγωγή
στοιχείων,  υπηρεσιακά ή  άλλα πρόσωπα,  τα  οποία  και  αποχωρούν  πριν  από  την
έναρξη της συζήτησης.

11.  Όταν  ο  νόμος  προβλέπει  δημόσια  συνεδρίαση  του  συλλογικού  οργάνου,
ανακοινώνονται εγκαίρως, και πάντως τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από
τη συνεδρίαση, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, με πρόσφορο τρόπο, ώστε να
καθίσταται δυνατή η προσέλευση και η παρουσία των ενδιαφερόμενων. H τήρηση
της δημοσιότητας πρέπει να βεβαιώνεται στο οικείο πρακτικό.

12. Ο πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις
εργασίες και φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου και την εύρυθμη λειτουργία του
συλλογικού οργάνου.

13.  Τα  συλλογικά  όργανα  είναι  δυνατό  να  συνεδριάζουν  και  με  τη  χρήση
ηλεκτρονικών  μέσων  (τηλεδιάσκεψη).  Στις  περιπτώσεις  αυτές,  με  απόφαση  του
Υπουργού  Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης,  καθορίζονται  ο
τόπος της συνεδρίασης, ο τρόπος διαπίστωσης της απαρτίας και διασφάλισης της
μυστικότητας  της  συνεδρίασης,  ο  τρόπος  τήρησης  των  πρακτικών  και  κάθε  άλλη
λεπτομέρεια αναφορικά με τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων 

«Άρθρο 15 ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας)

Αποφάσεις

1.  Οι  αποφάσεις  των  συλλογικών  οργάνων,  αν  o  νόμος  δεν  ορίζει  διαφορετικά,
λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Αν δεν καθίσταται
δυνατός  ο  σχηματισμός  της  πλειοψηφίας  αυτής,  η  ψηφοφορία  επαναλαμβάνεται
ωσότου σχηματιστεί απόλυτη πλειοψηφία με την υποχρεωτική προσχώρηση, κάθε
φορά, εκείνου ή εκείνων που διατυπώνουν την ασθενέστερη γνώμη, σε μία από τις
επικρατέστερες. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρξει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του
προέδρου, εκτός αν η ψηφοφορία είναι μυστική, οπότε αυτή επαναλαμβάνεται για
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μία ακόμη φορά, η τυχόν δε νέα ισοψηφία ισοδυναμεί με απόρριψη. Το μέλος που
απέχει από την ψηφοφορία ή δίδει λευκή ψήφο θεωρείται απόν.

2.  Αν  η  συζήτηση  της  υπόθεσης  διαρκεί  περισσότερες  από  μία  συνεδριάσεις,  η
απόφαση λαμβάνεται από τα μέλη που μετέχουν στην τελευταία συνεδρίαση, αφού
προηγουμένως,  τα  μέλη  που  δεν  μετείχαν  στις  προηγούμενες  συνεδριάσεις,
ενημερωθούν πλήρως ως προς τα ουσιώδη σημεία των κατ' αυτές συζητήσεων. H
ενημέρωση  πρέπει  να  προκύπτει  από  δήλωση  των  μελών  αυτών,  η  οποία  και
καταχωρίζεται στα πρακτικά.

3. Η ψηφοφορία είναι φανερή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

4. Για τις συνεδριάσεις του συλλογικού οργάνου συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο
μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα και η ιδιότητα των παριστάμενων μελών, o τόπος
και  ο  χρόνος  της  συνεδρίασης,  τα  θέματα  που  συζητήθηκαν  με  συνοπτική  αλλά
περιεκτική  αναφορά  στο  περιεχομενό  τους,  η  μορφή  και  τα  αποτελέσματα  της
ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν.

5.  Στο  πρακτικό  καταχωρίζονται  οι  γνώμες  των  μελών  που  μειοψήφησαν,  σε
περίπτωση δε φανερής ψηφοφορίας και τα ονόματα τούτων.

6. Αν πρόκειται για συνεδρίαση οργάνου προς διατύπωση απλής γνώμης, στο οικείο
πρακτικό  καταχωρίζονται  υποχρεωτικώς  όλες  οι  επί  μέρους  γνώμες  που
διατυπώθηκαν και τέθηκαν σε ψηφοφορία.

7. Το πρακτικό συντάσσεται από το γραμματέα και επικυρώνεται από τον πρόεδρο.

8. Η υπογραφή του προέδρου ή του αναπληρωτή του αρκεί για τη νόμιμη υπόσταση
κάθε πράξης του συλλογικού οργάνου».

Άρθρο 21 ν. 4024/2011
«Αμοιβές συλλογικών οργάνων

1.  Τα κάθε είδους μόνιμα ή προσωρινού χαρακτήρα συλλογικά όργανα (συμβούλια,
επιτροπές,  ομάδες  εργασίας  κ.λπ.)  του  Δημοσίου,  των  Ν.Π.Δ.Δ.,  Ν.Π.Ι.Δ.  και  των
Ο.Τ.Α., τα οποία προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή συνιστώνται
και συγκροτούνται με διοικητικές πράξεις λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου
εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απα-
σχόληση και δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους.
Κατ ' εξαίρεση στους ιδιώτες - μέλη των ανωτέρω συλλογικών οργάνων καθορίζεται
αποζημίωση με απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, η οποία δεν μπορεί να
υπερβαίνει  τα  πενήντα  (50)  ευρώ  ανά  συνεδρίαση  και  μέχρι  πενήντα  (50)  συνε-
δριάσεις ετησίως. Οι ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις δεν υπάγονται στις διατάξεις
της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/ 1995 (Α'247).

2.  Σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις,  λόγω της  ιδιαίτερης  σημασίας του συλλογικού ορ-
γάνου για την οικονομία της χώρας ή την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δημό-
σιας  Διοίκησης  και  την  καλύτερη  εξυπηρέτηση  του  πολίτη  και  προκειμένου  περί
Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α., με βάση το μέγεθος, τη σπουδαιότητα και τα στοιχεία
του προϋπολογισμού τους, επιτρέπεται η λειτουργία τους εκτός του κανονικού ωρα-
ρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση
και  μπορεί  να  καθορίζεται  αποζημίωση  κατά  μήνα  ή  κατά  συνεδρίαση  με  κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού.
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Η αποζημίωση αυτή δεν μπορεί  να είναι  κατά μήνα,  μεγαλύτερη από τετρακόσια
(400) ευρώ για τον πρόεδρο και τριακόσια (300) ευρώ για τα μέλη και τους γραμμα-
τείς. Στους εισηγητές που εκ του νόμου προβλέπεται η συμμετοχή τους, καταβάλλε-
ται αποζημίωση ανά συνεδρίαση, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το
ποσό των είκοσι (20) ευρώ και για μέχρι πενήντα (50) συνεδριάσεις το έτος.

Η ανωτέρω μηνιαία αποζημίωση καταβάλλεται με την προϋπόθεση συμμετοχής σε
τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις το μήνα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότε-
ρες συνεδριάσεις η αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα.

3.  Σε ειδικές περιπτώσεις, μπορεί, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και
του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, να καθορισθεί αποζημίωση ανά ώρα, έλεγχο ή
αξιολογούμενο  πρόγραμμα  κ.λπ.,  ανάλογα  με  τις  κατά  περίπτωση  προκύπτουσες
ανάγκες.  Το  συνολικό  μηνιαίο  ποσό  της  ανωτέρω  αποζημίωσης  απαγορεύεται  να
υπερβαίνει το όριο της κατά μήνα αποζημίωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 2
για τα μέλη συλλογικών οργάνων.

«Ειδικά για έργα που αξιολογούνται για να ενταχθούν σε συγχρηματοδοτούμενα Επι-
χειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, του ΕΠΑΛ και του ΠΑΑ, όπου η αμοιβή των αξιο-
λογητών  χρηματοδοτείται  από  πόρους  της  Τεχνικής  Υποστήριξης  Εφαρμογής  των
προγραμμάτων αυτών, το ως άνω συνολικό μηνιαίο όριο αποζημίωσης για τους εγγε-
γραμμένους σε μητρώο αξιολογητών λειτουργούς, υπαλλήλους και  μισθωτούς του
δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δι-
καίου  και  ιδιώτες,  για  το  διάστημα  μέχρι  31.12.2015,  ορίζεται  σε  χίλια  διακόσια
(1.200) ευρώ, χωρίς περιορισμό στο πλήθος των διενεργούμενων αξιολογήσεων, υπό
την προϋπόθεση ότι το συνολικό ετήσιο ποσό αποζημίωσης δεν υπερβαίνει τα δύο χι-
λιάδες τετρακόσια (2.400) ευρώ, μη υπολογιζόμενου στην περίπτωση αυτή του πο-
σού για την εφαρμογή του ορίου της παραγράφου 4.» 

4. Το σύνολο των πρόσθετων μηνιαίων αμοιβών ή απολαβών των λειτουργών, υπαλ-
λήλων και μισθωτών του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των άλλων νομικών προσώπων δη-
μοσίου και ιδιωτικού δικαίου από συμμετοχή σε μόνιμα ή προσωρινά συλλογικά όρ-
γανα των υπηρεσιών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό
(25%) των συνολικών μηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης, συμπεριλαμβα-
νομένης και της αναλογίας των επιδομάτων εορτών και αδείας. Οι πάσης φύσεως
αμοιβές υπολογίζονται κατά το μήνα πραγματοποίησης της αντίστοιχης εργασίας.

5.  Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό που αποδεδειγμένα συμ-
μετέχουν καθ ' οιονδήποτε τρόπο στην οργάνωση, διεξαγωγή και υποστήριξη των γε-
νικών και ειδικών εξετάσεων ή άλλης διαδικασίας εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαί-
δευση και  την  έκδοση των  αποτελεσμάτων επιλογής,  καθώς και  στις  εξετάσεις  ι-
διωτικών, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και Επαγγελματικών Σχολών
(Ε.ΠΑΚ.)  και  στις  αναβαθμολογήσεις  γραπτών δοκιμίων μαθητών Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης καθορίζεται αποζημίωση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομι-
κών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων, μη τηρουμένων των δια-
τάξεων της παραγράφου 4.

«Με όμοια  απόφαση καθορίζονται  οι  αποζημιώσεις  των  συμμετεχόντων στην ορ-
γάνωση και διεξαγωγή σχολικών αγώνων και διοργανώσεων (αθλητικοί αγώνες και
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διοργανώσεις, ενδοσχολικής ή τοπικής ή περιφερειακής ή πανελλήνιας ή διεθνούς
εμβέλειας),  καθώς και κάθε είδους συναφείς και αναγκαίες δαπάνες, όπως οι δα-
πάνες αποζημίωσης (ημερήσιας, ανά αγώνα, ανά διοργάνωση κ.λπ.),  μετακίνησης,
διαμονής, διατροφής, καθώς και λοιπές δαπάνες οι οποίες θα περιγράφονται στην εν
λόγω 

6. Στις διατάξεις του άρθρου αυτού εμπίπτουν και οι αποζημιώσεις που προβλέπο-
νται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 (Α' 28).

Άρθρο 26 ν. 4024/2011 
«Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης

Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοί-
κησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση,
παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών,  υπηρεσιών ή έργων,  δεν προβλέπεται  η
συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η
συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητας του (ex officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά
από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το
νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από
την αρμόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία. Με απόφαση
του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί
να ρυθμίζονται τυχόν άλλα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διενέργεια της δια-
δικασίας κληρώσεως.

Άρθρο 90 π.δ/τος 63/2005
«Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις
 
1. Η κατά νομοθετική εξουσιοδότηση έκδοση από οποιοδήποτε διοικητικό όργανο κα-
νονιστικών διοικητικών πράξεων που συνεπάγονται κάθε είδους δαπάνες σε βάρος
του Δημοσίου επιτρέπεται εφεξής μόνο αν έχει εγγραφεί αντίστοιχη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Κράτους.
 
2. Στο κείμενο των κανονιστικών πράξεων και σε ιδιαίτερο ακροτελεύτιο άρθρο ή στο
προοίμιο αναγράφεται υποχρεωτικά το μέγεθος της δαπάνης, η κατανομή της σε οι-
κονομικά έτη, ο τρόπος αντιμετώπισης της για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε
ετών και αναφέρεται υποχρεωτικά από το αρμόδιο για την έκδοση του όργανο, ο ει-
δικός φορέας του προϋπολογισμού και ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου (Κ.Α.Ε.), από την
εγγεγραμμένη πίστωση των οποίων πρόκειται να καλυφθεί η εν λόγω δαπάνη. Σε πε-
ρίπτωση που δεν έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Κράτους ή
αυτή που έχει εγγραφεί έχει εξαντληθεί ή είναι ανεπαρκής, αναγράφεται η απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία τροποποιεί τον προϋπολογισμό
με ισόποση της προκαλούμενης δαπάνης αυξομείωση, νέα εγγραφή, αύξηση ή μετα-
φορά πιστώσεων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α’ 247)
ή εν πάση περιπτώσει η πηγή από την οποία θα καλυφθεί η σχετική δαπάνη.
 
3. Η παρ. 1 εφαρμόζεται αναλόγως στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, κοι-
νωνικής ασφάλισης και σε όλα τα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου καθώς και
στα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Στην περίπτωση αυτή στο κείμενο
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κάθε κανονιστικής πράξης σε ιδιαίτερο ακροτελεύτιο άρθρο ή σε ιδιαίτερη ακροτε-
λεύτια διάταξη με τον τίτλο «κάλυψη δαπάνης» αναγράφεται υποχρεωτικά το μέγε-
θος της δαπάνης και η κατανομή της σε οικονομικά έτη και βεβαιώνεται επίσης υπο-
χρεωτικά από το αρμόδιο για την έκδοση ή την έγκριση της πράξης όργανο, η πίστω-
ση του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου από την οποία πρόκειται να καλυ-
φθεί η εν λόγω δαπάνη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια πίστωση, αναγράφε-
ται η πράξη των αρμόδιων οργάνων με την οποία τροποποιείται ο προϋπολογισμός
του νομικού προσώπου για τη δημιουργία της αναγκαίας πίστωσης.
 
4. Η αναφορά των στοιχείων των προηγούμενων παραγράφων στο σώμα της κανονι-
στικής πράξης αποτελεί ουσιώδη τύπο για την έκδοση της. Σε περίπτωση παράλειψης
της αναφοράς αυτής  η  κανονιστική πράξη  δεν δημοσιεύεται  στην  Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως».

ΙV. Εκτίμηση επί της αναγκαιότητας των προτεινόμενων ρυθμίσεων:

Σημειώνεται  προκαταρκτικά  ότι  πρόκειται  σύντομα  να  μεταρρυθμιστεί, υπό  το
συντονισμό  της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,   το  νομικό  πλαίσιο  των  δημοσίων  συμβάσεων,  με
σκοπό  την  απλούστευση και  ενοποίησή  του,  τον  εξορθολογισμό  των  διοικητικών
δομών και διαδικασιών και τη μείωση των καθυστερήσεων που σημειώνονται κατά
τη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων. 

Ειδικότερα,  στις  31-01-2014 ολοκληρώθηκε η ανοιχτή δημόσια διαβούλευση -που
έλαβε χώρα στο διαδικτυακό ιστότοπο www.opengov.gr-  του σχεδίου νόμου «για τη
διαμόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου για την ανάθεση δη-
μοσίως συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών» και ακολουθεί η σύνταξη της
σχετικής έκθεσης επί της δημόσιας διαβούλευσης, στην οποία θα παρουσιάζονται
ομαδοποιημένα τα σχόλια και οι προτάσεις όσων έλαβαν μέρος σε αυτή και θα τεκ-
μηριώνεται η ενσωμάτωσή τους ή μη στις τελικές διατάξεις του σχεδίου νόμου που
θα κατατεθεί προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή. 

Κατά συνέπεια, η διαδικασία ενοποίησης και απλοποίησης του θεσμικού πλαισίου
ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και ως
εκ τούτου στόχος των πάσης φύσεως νομοθετικών-κανονιστικών πρωτοβουλιών που
αναλαμβάνονται  πρέπει  να είναι  η κατά το δυνατόν ενοποίηση του κανονιστικού
πλαισίου που διέπει τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και όχι αποσπασματικές ή
εξαιρετικές ρυθμίσεις.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, η Αρχή διαπιστώνει κατ’ αρχάς
την  αναγκαιότητα  θέσπισης  των  προτεινομένων  διατάξεων  σύμφωνα  με  το
υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η εξουσιοδοτική διάταξη
του άρθρου 6  του  Ν.  2286/1995,  δυνάμει  της  οποίας  προτείνεται  το  υποβληθέν
σχέδιο Κ.Υ.Α προβλέπει τη σύσταση πολλών και διαφορετικών Επιτροπών (ενδεικτικά
αναφέρονται:  Επιτροπή  Προγραμματισμού  Πολιτικής  Προμηθειών,  Επιτροπή
Κρατικών προμηθειών,  Μόνιμες Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων, Έκτακτες Επιτροπές
Προμηθειών και Ομάδες Εργασίας), γεγονός που δε συμβάλλει προς το σκοπό της
απλούστευσης  και  της  ενοποίησης  του  νομοθετικού  πλαισίου  των  δημοσίων
συμβάσεων.  Για  το  λόγο  αυτό  η  εν  λόγω  διάταξη  συμπεριλαμβάνεται  στις
προτεινόμενες -με την πρόταση σχεδίου νόμου που εκπονήθηκε από την Αρχή- προς
κατάργηση διατάξεις, για τα δε συλλογικά όργανα που συμμετέχουν ως γνωμοδοτικά
όργανα κατά τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προτείνεται μία πιο
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απλοποιημένη  και  ομοιόμορφη  ρύθμιση  που  θα  διέπει  τη  συγκρότηση  και  τη
λειτουργία  όλων  των  γνωμοδοτικών  οργάνων,  όλων  των  αναθετουσών  αρχών
(κεντρικών ή μη) και όλων των αναθετόντων φορέων σε αντικατάσταση όλων των
επιμέρους διάσπαρτων ρυθμίσεων και της οποίας η προτεινόμενη έναρξη ισχύος,
εφόσον υιοθετηθεί  ως έχει,  είναι  έξι  μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

V. Νομοτεχνικές παρατηρήσεις

Στο προοίμιο του υποβληθέντος σχεδίου Κ.Υ.Α, μνημονεύεται η διάταξη του άρθρου
90 του π.δ/τος 63/2005 και η συναφής με αυτή αναφορά «το γεγονός ότι από την πα-
ρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού».  Ωστόσο,
λαμβανομένης υπόψη της προτεινόμενης σύνθεσης της Επιτροπής Κρατικών Προ-
μηθειών, ως μέλη της οποίας μπορούν να ορίζονται ιδιώτες (δικηγόροι, οικονομο-
λόγοι μηχανικοί κλπ), καθώς και της δυνατότητας ορισμού ιδιώτη ως Προέδρου των
Μονίμων Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων
21 παρ. 1 εδ. β του Ν. 4024/2011 και 90, παρ. 2, του π.δ.  63/2005, δέον να διευκρινι -
σθούν τα σχετικά με την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού από την ενδεχόμενη αμοιβή των ως άνω μελών.

Συναφώς επισημαίνεται ότι: α) η αντίστοιχη με αριθμ. πρωτ. Π1/223/28-02-2012 κοι-
νή  απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομικών  και  Αναπληρωτή  Υπουργού  Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έτους 2012 προέβλεπε αμοιβή για τα μέλη των
Επιτροπών που δεν έφεραν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου στο δε προοίμιο
αυτής αναφερόταν ρητά «η αριθμ. Β2−387/23−1−201 απόφαση δέσμευσης πίστωσης
ύψους 30.000,00 ευρώ για την αμοιβή της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών και των
Μόνιμων Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων για την κάλυψη των αναγκών της Γ.Γ.Ε., σε
βάρος  της  πίστωσης  του  προϋπολογισμού εξόδων του φορέα 35,  Ειδικός  φορέας
35/140 Κ.Α.Ε. 0515 οικ. Έτος 2012» και β) στο εδ. γ της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν.
2286/1995, προβλέπεται ο τρόπος καθορισμού της αποζημίωσης του Προέδρου της
Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών, καθώς και ορισμένων εκ των Προέδρων και μελών
των Μ.Ε.Ε.

Επιπλέον,  η Αρχή εκτιμά ότι ο όρος  «κλειστές» συνεδριάσεις που χρησιμοποιείται
στην  παρ.  5  του  Κεφαλαίου  Γ΄,  πρέπει  να  αντικατασταθεί  στο  κείμενο  του
υποβληθέντος  σχεδίου  Κ.Υ.Α.  από  τον  πιο  δόκιμο  νομικά  όρο  «μυστικές
συνεδριάσεις»,  ορολογία  που  ακολουθείται  και  στις  αντίστοιχες  διατάξεις  του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας».

VΙ. Επί του περιεχομένου των επιμέρους προτεινόμενων ρυθμίσεων 

Α. Επί των Κεφαλαίων A και Β.

Στο  Κεφάλαιο  Α΄  του  υποβληθέντος  σχεδίου  Κ.Υ.Α.,  ορίζονται  ενδεικτικά  οι
προτεινόμενες αρμοδιότητες της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών ως ακολούθως:

«Η Επιτροπή Κρατικών Προμηθειών γνωμοδοτεί για τα πάσης φύσεως θέματα για
τα οποία απαιτείται γνωμοδότηση προς έκδοση απόφασης και δεν έχει γνωμοδο-
τήσει επ’ αυτών Μόνιμη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, από τις προβλεπόμενες στην
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παρούσα απόφαση.  Κατ’  εξαίρεση η Ε.Κ.Π.  γνωμοδοτεί  και  στις περιπτώσεις που
έχει εκδοθεί γνωμοδότηση από την 4η Μ.Ε.Ε., για θέματα έρευνας αγοράς τιμών και
κόστους διαφόρων ειδών πριν την κατακύρωση, εφόσον δεν έχει προηγηθεί έλεγχος
της προϋπολογισθείσας δαπάνης,  κατά την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμη-
θειών.
Μεταξύ των θεμάτων που γνωμοδοτεί η Επιτροπή Κρατικών Προμηθειών, υπό την
επιφύλαξη ότι  δεν έχει γνωμοδοτήσει επ’  αυτών Μόνιμη Επιτροπή Εμπειρογνω-
μόνων, είναι και τα παρακάτω:
 
1. Πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και κατακύρωσης. 
2. Κατακυρώσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμών. 
3. Ανάθεση της προμήθειας μετά από διαδικασία διαπραγμάτευσης. 
4. Επανάληψη ή ματαίωση διαγωνισμών. 
5. Μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης ή φόρτωσης. 
6. Παράταση του χρόνου παράδοσης ή φόρτωσης. 
7. Κήρυξη του προμηθευτή εκπτώτου και επιβολή σε βάρος του των προβλεπόμενων
κυρώσεων, πλην του αποκλεισμού. 
8. Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών, ολική ή μερική. 
9. Τμηματική αποδέσμευση εγγυητικών επιστολών. 
10. Έγκριση ή μη παραλαβής εκπρόθεσμα παραδοθέντος ή απορριφθέντος είδους. 
11. Επιβολή κυρώσεων εις βάρος των προμηθευτών για παραβάσεις της σύμβασης. 
12 Τροποποίηση ή ερμηνεία όρου σύμβασης.
13. Αναπροσαρμογή τιμών, βάσει συμβατικού όρου. 
14. Κάθε θέμα που αφορά δημόσιες συμβάσεις της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
και παραπέμπεται για εξέταση από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη-
τας ή τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου ή τον Γενικό Διευθυντή Κρατικών Προμηθειών,
ανεξάρτητα  εάν  έχει  εκδοθεί  επ’  αυτού  γνωμοδότηση  από  Μόνιμη  Επιτροπή
Εμπειρογνωμόνων».

Περαιτέρω, οι αρμοδιότητες των Μόνιμων Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων περιγράφο-
νται στην παρ. 1 του Κεφαλαίου Β’  ως εξής: 

«Οι  με  αριθμό 1-4  Μόνιμες  Επιτροπές  Εμπειρογνωμόνων  είναι  τριμελείς,  η  με
αριθμό 5 είναι πενταμελής, και γνωμοδοτούν κατά περίπτωση, ιδίως για :
 
α. Την τεχνική  αξιολόγηση  των  προσφορών που υποβάλλονται χειρόγραφα ή ηλε-
κτρονικά. 
β. Την τροποποίηση  ή  ερμηνεία  των  τεχνικών  όρων  της  Σύμβασης.
γ. Τον  έλεγχο  της  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  των   προς  προμήθεια  ειδών των 
Φορέων  με  βάση  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  πριν  την  ένταξή   τους  στο  Ε.Π.Π.,
όπου  απαιτείται, και της προσφερόμενης τιμής, όπου απαιτείται.
δ. Την έρευνα  θεμάτων  οικονομικής  φύσεως που παραπέμπονται  από  την  Επιτρο-
πή  Κρατικών  Προμηθειών καθώς και 
ε. Επί διοικητικών προσφυγών.

ii) Οι με αριθμό 1-3 Μόνιμες Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων αποσφραγίζουν τις προ-
σφορές (όλων των σταδίων) και τα δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμούς που
διενεργούνται ηλεκτρονικά».
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Η προαναφερόμενη διατύπωση του εδ. 1 της παρ. 1 του Κεφαλαίου Α’, με το οποίο
διατυπώνεται επιφύλαξη υπέρ των αρμοδιοτήτων των Μονίμων επιτροπών Εμπει-
ρογνωμόνων, σε συνδυασμό και με την ως άνω ενδεικτική απαρίθμηση των αρμοδιο-
τήτων της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών, δύναται να δημιουργήσει σύγχυση. Εν-
δεικτικά  επισημαίνεται  ότι,  από  την  προαναφερθείσα  ενδεικτική  καταγραφή  των
αρμοδιοτήτων, δεν προκύπτει ποια Επιτροπή είναι αρμόδια για την αποσφράγιση
των προσφορών στους διαγωνισμούς που δεν διενεργούνται ηλεκτρονικά, για τον
έλεγχο  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  στους  διαγωνισμούς  που  διενεργούνται
ηλεκτρονικά (καθώς από τη γραμματική διατύπωση του υποβληθέντος σχεδίου Κ.Υ.Α.
συνάγεται ότι οι 1η, 2η, 3η και 4η  Μ.Ε.Ε. είναι αρμόδιες μόνο για την αποσφράγιση
των προσφορών των εν λόγω διαγωνισμών, και όχι για τον έλεγχο των σχετικών δι-
καιολογητικών),  καθώς  και  ποια  Επιτροπή προβαίνει  στην  αποσφράγιση και  στην
αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών).

Κατά συνέπεια, η Αρχή εκτιμά ότι θα πρέπει, για την άρση της οποιασδήποτε σύγχυ-
σης και αμφιβολίας και ενδεχόμενων ενστάσεων/προσφυγών να προσδιοριστούν με
σαφήνεια στο κείμενο του υποβληθέντος σχεδίου Κ.Υ.Α. τα θέματα για τα οποία γνω-
μοδοτεί έκαστη Επιτροπή, ώστε να μη χωρεί οποιαδήποτε δυνατότητα παρερμηνεί-
ας, αλληλεπικάλυψης ή σύγκρουσης αρμοδιοτήτων μεταξύ της Επιτροπής Κρατικών
Προμηθειών και των Μόνιμων Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων.

Περαιτέρω, σύγχυση προκαλεί ομοίως η αναφορά, μεταξύ των γενικών αρμοδιοτή-
των τόσο των Μ.Ε.Ε. 1-4, όσο και της 5ης Μ.Ε.Ε., στην αρμοδιότητά τους να γνωμοδο-
τούν «επί διοικητικών προσφυγών», σε σχέση με την αναλυτική παράθεση των αρμο-
διοτήτων της 5ης Μ.Ε.Ε., όπου αναφέρεται ρητά :
«Αρμόδια  να γνωμοδοτεί επί των πάσης  φύσεως  ενστάσεων ή προσφυγών  ή  αι-
τήσεων  θεραπείας επί  όλων  εν  γένει  των  αποφάσεων  για  προμήθειες ειδών
που  εκτελούνται  από  τις  Δ/νσεις  Προμηθειών της Γενικής  Δ/νσης  Κρατικών  Προ-
μηθειών  της  Γενικής  Γραμματείας Εμπορίου:  
i)Τροφίμων, Χημικών και  Κλωστοϋφαντουργικών  ειδών 
ii)Μεταφορικών  Μέσων και  Μηχανολογικού  Εξοπλισμού και 
iii)Ιατρικού, Ηλεκ/νικού  Εξοπλισμού  και  Επιστημονικών  Οργάνων»

Από τη διατύπωση των γενικών αρμοδιοτήτων των Μ.Ε.Ε.,  όπως προαναφέρθηκε,
δημιουργείται η εσφαλμένη εντύπωση ότι, πέραν της 5ης Μ.Ε.Ε., στην αρμοδιότητα
της  οποίας  εμπίπτει  η  γνωμοδότηση  «επί  των  πάσης   φύσεως   ενστάσεων  ή
προσφυγών   ή   αιτήσεων   θεραπείας»  συντρέχει  παράλληλη  αρμοδιότητα
γνωμοδότησης επί  διοικητικών προσφυγών και  ως προς τις  υπόλοιπες  1-4 Μ.Ε.Ε.
Άλλωστε, τα μέλη των  με αριθμό 1-4 Μ.Ε.Ε. που συμμετέχουν στην αξιολόγηση των
προσφορών δεν θα μπορούσαν να αξιολογούν διοικητικές προσφυγές, κάτι το οποίο
προκύπτει ευθέως από τις αρμοδιότητες της 5ης Μ.Ε.Ε., όπου αναφέρεται ρητά ότι:
«Τα  μέλη  της  Επιτροπής  πρέπει  να  είναι  διάφορα  εκείνων  που  μετείχαν  στην
αξιολόγηση του υπό εξέταση διαγωνισμού σε προηγούμενα στάδια». 
  
Κατά συνέπεια, θα πρέπει να διευκρινιστεί ρητά στην παράγραφο 1 περ.i του Κεφα-
λαίου Β΄ του υποβληθέντος σχεδίου Κ.Υ.Α., όπου απαριθμούνται ενδεικτικά οι αρμο-
διότητες όλων των Μ.Ε.Ε., ότι η αρμοδιότητα υπό στοιχείο ε) γνωμοδότησης επί διοι-
κητικών προσφυγών ανήκει αποκλειστικά στην 5η Μ.Ε.Ε., προς αποφυγή οποιασδή-
ποτε σύγχυσης ή παρερμηνείας.
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Πέραν  των  ανωτέρω  και  ειδικότερα  ως  προς  την  αρμοδιότητα  της  Επιτροπής
Κρατικών  Προμηθειών  να  γνωμοδοτεί για  «κάθε  θέμα  που  αφορά  δημόσιες
συμβάσεις της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και παραπέμπεται για εξέταση από τον
Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου ή
τον Γενικό Διευθυντή Κρατικών Προμηθειών, ανεξάρτητα εάν έχει εκδοθεί επ’ αυτού
γνωμοδότηση  από  Μόνιμη  Επιτροπή  Εμπειρογνωμόνων»,  η  Αρχή  οφείλει  να
επισημάνει ότι η εν λόγω περιγραφόμενη στο υποβληθέν σχέδιο Κ.Υ.Α. γνωμοδοτική
αρμοδιότητα  πρέπει  κατά  περίπτωση  να  ασκείται  υπό  την  επιφύλαξη  της
αρμοδιότητας  της   Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,  όπως αυτή ορίζεται  στο  άρθρο 2  παρ.  2  περ.  γ΄
υποπερ. γγ' και δδ` του Ν. 4013/2011. Ειδικότερα, η αρμοδιότητα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
για  την  παροχή  σύμφωνης  γνώμης  σε  αποφάσεις  των  αναθετουσών  αρχών  που
αφορούν  προσφυγή  στη  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης  για  την  ανάθεση  των
δημοσίων συμβάσεων αφορά στις περιπτώσεις των διατάξεων των άρθρων 25 παρ. 3
του Π.Δ. 59/2007 (άρθρο 40 παρ. 3 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ) και των άρθρων 24 και
25 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρα 30 και 31 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ αντίστοιχα), ενώ η
γνωμοδοτική της αρμοδιότητα επί νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων ισχύει
για κάθε διάταξη που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις, με την έννοια της παρ. 1 του
άρθρου 2 του Ν. 4013/2011, όπως αυτός ισχύει και, κατά συνέπεια, θα πρέπει στο
κείμενο του υποβληθέντος σχεδίου Κ.Υ.Α., ως προς την προεκτεθείσα αρμοδιότητα
της  Επιτροπής  Κρατικών  Προμηθειών,  να  διατυπωθεί  ρητή  επιφύλαξη  υπέρ  της
γνωμοδοτικής αρμοδιότητας της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Επισημαίνεται  επίσης ότι,  αναφορικά με τη δυνατότητα να συμμετέχει  στις  συνε-
δριάσεις των  Μόνιμων Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων «επιπλέον,  χωρίς  ψήφο,  εκ-
πρόσωπος  του  φορέα  με  ειδικές  γνώσεις  ανάλογα  με  το  εκάστοτε  συζητούμενο
θέμα» θα πρέπει να διατυπωθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια ποιος είναι ο φορέας, εκ-
πρόσωπος του οποίου με ειδικές γνώσεις δύναται να συμμετέχει στις εν λόγω συνε-
δριάσεις, ώστε να μην προκαλείται οποιαδήποτε παρερμηνεία.

Τέλος, η Αρχή εκτιμά ότι για λόγους πληρότητας και ταυτότητας των προτεινόμενων
ρυθμίσεων  ως  προς  τη  σύνθεση  των  Μονίμων  Επιτροπών  Εμπειρογνωμόνων  και
ειδικότερα όσον  αφορά το  4ο μέλος  της  5ης   Μ.Ε.Ε.,  είναι  ορθότερο το  4ο μέλος,
ανάλογα με το συζητούμενο θέμα, να έχει όλες τις ειδικότητες που προβλέπονται
διαζευκτικά και ως προς το 3ο μέλος,  ώστε να καλύπτεται,  κατά περίπτωση, κάθε
θέμα, ανάλογα με τη φύση του.

VΙ. Επί του Κεφαλαίου Γ’ 

Στο  εν  λόγω Κεφάλαιο  ρυθμίζονται  λεπτομέρειες  σχετικά  με  τη   συγκρότηση και
λειτουργία  της  Επιτροπής  Κρατικών  Προμηθειών  και  των  Μ.Ε.Ε.,  όπως  ιδίως  η
διαδικασία συγκρότησής τους,  η σύγκλησή τους σε συνεδρίαση,  η απαρτία και  η
διαδικασία γνωμοδότησης, ο χρόνος θητείας των μελών τους.

Καταρχήν, η Αρχή επισημαίνει ότι δεν προκύπτει με σαφήνεια αν οι Πρόεδροι των
Επιτροπών  ορίζονται  από  τον  αρμόδιο  Υφυπουργό  ή  δύναται  και  αυτοί  να
επιλέγονται  μέσω της  διαδικασίας κλήρωσης,  ενώ προβληματισμός  ισχύει  και  ως
προς  τα  υπόλοιπα  μέλη  της  Επιτροπής  Κρατικών  Προμηθειών,  καθώς  δεν  είναι
απόλυτα  σαφής  η  διαδικασία  με  την  οποία  αυτά  ορίζονται  από  τον  αρμόδιο
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Υφυπουργό. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να καθοριστούν τα εν λόγω ζητήματα με
μεγαλύτερη  σαφήνεια  με  αναδιατύπωση  της  παρ.  1  του  Κεφαλαίου  Γ΄,  για  την
αποφυγή οποιασδήποτε παρερμηνείας. 

Περαιτέρω,  ως  προς  το  ζήτημα  της  απαρτίας  και  της  λήψης  απόφασης,
διαπιστώνεται  απόκλιση από τις  αντίστοιχες  ρυθμίσεις του ν.2690/1999 (Κώδικας
Διοικητικής Διαδικασίας) που αφορούν τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων.

Ειδικότερα, ως προς την ύπαρξη απαρτίας, στο υποβληθέν σχέδιο Κ.Υ.Α. προβλέπεται
ότι  «Η  Επιτροπή  Κρατικών  Προμηθειών  και  η  αριθμ.  5  Μόνιμη  Επιτροπή
Εμπειρογνωμόνων  ευρίσκονται  σε  απαρτία  όταν  παρίστανται  τα  3/5  των  μελών
τους».

Λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι η Επιτροπή Κρατικών Προμηθειών και η 5η Μ.Ε.Ε.
είναι πολυμελή συλλογικά όργανα (11 και 5 μέλη αντίστοιχα), η Αρχή θεωρεί ότι για
λόγους ενότητας των ρυθμίσεων που αφορούν στη σύνθεση και στη λειτουργία των
συλλογικών οργάνων, ορθότερο θα ήταν να ακολουθηθεί η διατύπωση της διάταξης
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2690/1999, σύμφωνα με την οποία «Το συλλογικό
όργανο  συνεδριάζει  νομίμως  όταν  στη  σύνθεσή  του  μετέχουν,  ως  τακτικά  ή
αναπληρωματικά μέλη, περισσότερα από τα μισά των διορισμένων τακτικών μελών
(απαρτία)» 

Περαιτέρω, η ίδια αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 προβλέπεται για την ψηφοφορία
κατά τη γνωμοδότηση τόσο της Επιτροπής  Κρατικών Προμηθειών όσο και  της  5ης

Μ.Ε.Ε., χωρίς να υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 6
του  άρθρου  6  του  ν.2286/1995  και  χωρίς  επίσης  να  προβλέπεται  κάποια  ειδική
αιτιολογία για την εν λόγω αυξημένη πλειοψηφία, πρόβλεψη, η οποία προσκρούει
στην  αντίστοιχη  διάταξη  της  παρ.1  του  άρθρου  15  του  Κώδικα  Διοικητικής
Διαδικασίας, σύμφωνα με την οποία «Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων, αν o
νόμος  δεν  ορίζει  διαφορετικά,  λαμβάνονται  με  την  απόλυτη  πλειοψηφία  των
παρόντων μελών. Αν δεν καθίσταται δυνατός ο σχηματισμός της πλειοψηφίας αυτής,
η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ωσότου σχηματιστεί απόλυτη πλειοψηφία με την
υποχρεωτική  προσχώρηση,  κάθε  φορά,  εκείνου  ή  εκείνων  που  διατυπώνουν  την
ασθενέστερη γνώμη, σε μία από τις επικρατέστερες. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρξει
ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου, εκτός αν η ψηφοφορία είναι μυστική,
οπότε  αυτή  επαναλαμβάνεται  για  μία  ακόμη  φορά,  η  τυχόν  δε  νέα  ισοψηφία
ισοδυναμεί με απόρριψη. Το μέλος που απέχει από την ψηφοφορία ή δίδει λευκή
ψήφο θεωρείται απόν.”

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Αρχή ομόφωνα αποφασίζει   την παροχή σύμφωνης
γνώμης της Αρχής, επί του υποβληθέντος  σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης
του  Υπουργού  Οικονομικών  και  του  Υφυπουργού  Ανάπτυξης  και
Ανταγωνιστικότητας με τίτλο «Συνθέσεις και αρμοδιότητες Επιτροπών και ρύθμιση
σχετικών θεμάτων στη Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών», σύμφωνα με το
άρθρο 2 παρ.2 περ.γ (γγ) του ν.4013/2011, με την ενσωμάτωση των προτεινομένων
νομοτεχνικών βελτιώσεων-παρατηρήσεων.

Αθήνα 14 Φεβρουαρίου 2014

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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Ο Πρόεδρος

Ράϊκος Δημήτριος
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