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Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Στην Αθήνα σήμερα την 2η Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά (2017) ημέρα Πέμπτη και ώρα
09.30  π.μ.,  επί  της  οδού  Κηφισίας  7,  όπου  και  η  έδρα  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:

1. Aναπληρωτής Πρόεδρος: Μιχάλης Εκατομμάτης

2. Αντιπρόεδρος :               Χριστίνα Μπουσουλέγκα      

3.  Μέλη  :                                  Δημήτριος Λουρίκας

                              Δημήτριος Σταθακόπουλος 

            Ερωφίλη Χριστοβασίλη  

            Μαρία Στυλιανίδου

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

Γραμματέας: Ελένη Βαφειάδου

Εισήγηση: Η με αριθ. πρωτ. 749/31.01.2017 έκθεση

Εισηγήτρια:  Ηλιάνα Κανταρτζή, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 

1



Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστη μέσω τηλεδιάσκεψης και η εισηγήτρια κα Κανταρτζή, η Ανα-
πληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Νομικών Υπηρεσιών κα Καλογρίδου καθώς και ο κος Δ. Ιακωβίδης
απο την Ε.Υ.Σ.Σ.Α. η κα Σ. Μιχαηλίδου και η κα Μ. Ανεστοπούλου από την Ε.Υ.Θ.Υ. και η συνεργάτης του Γ.
Γραμματέα Επενδύσεων κα Κ.Πατούχα, οι οποίοι αποδεσμεύτηκαν πριν την έναρξη της διαδικασίας της
ψηφοφορίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής και τη λήψη της απόφασης.

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 141531/ΕΥΘΥ 1279/29.12.2016 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης,  το οποίο υπεβλήθη στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  και  έλαβε αρ.  πρωτ.  εισερχ.  6568/30.12.2016,  όπως
συμπληρώθηκε  με  το  με  αρ.  πρωτ.  9116/ΕΥΘΥ  59/25.1.2017  έγγραφο  του  Αναπληρωτή  Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης (αρ. πρωτ. εισερχ. 611/26.1.2017), με το οποίο διαβιβάζεται σχέδιο Υπουργικής
Απόφασης με θέμα “Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης Προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας,
διαδικασίες  δημιουργίας  και  διατήρησης  καταλόγων  προμηθευτών  για  την  ανάθεση  και  υλοποίηση
ενεργειών τεχνικής βοήθειας”. 

Θέμα:  Αίτημα για  διατύπωση σύμφωνης  γνώμης  της  Αρχής,  σύμφωνα με  το άρθρο 2  παρ.  2  περ.  γ'
υποπερ.  γγ'  του  ν.  4013/2011,  επί  Υπουργικής  Απόφασης  του  Αναπληρωτή Υπουργού  Οικονομίας  και
Ανάπτυξης. 

I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Με το με αρ. πρωτ. 141531/ΕΥΘΥ 1279/29.12.2016 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης,  το οποίο υπεβλήθη στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  και  έλαβε αρ.  πρωτ.  εισερχ.  6568/30.12.2016,  όπως
συμπληρώθηκε  με  το  με  αρ.  πρωτ.  9116/ΕΥΘΥ  59/25.1.2017  έγγραφο  του  Αναπληρωτή  Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης (αρ. πρωτ. εισερχ. 611/26.1.2017), διαβιβάζεται σχέδιο Υπουργικής Απόφασης
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και  Ανάπτυξης με θέμα  “Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και
υλοποίησης  Προγραμμάτων  Τεχνικής  Βοήθειας,  διαδικασίες  δημιουργίας  και  διατήρησης  καταλόγων
προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας”. 

Η υποβληθείσα Υπουργική Απόφαση προτείνεται  α) κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 48
παρ. 5 του ν. 4314/2014 (Α' 265) όσον αφορά το Μέρος Α' αυτής, στο οποίο καθορίζεται η διαδικασία
κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας,  καθώς και των στοιχείων που
περιλαμβάνονται  στα προγράμματα  τεχνικής  βοήθειας (άρθρα 1 έως 8),  σε  αντικατάσταση της αριθμ.
18709/ΕΥΣΣΑ/413/19.02.2016  Υπουργικής  Απόφασης (Β΄  449) “Διαδικασίες  κατάρτισης,  έγκρισης,
ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας” και β) των άρθρων 119 παρ. 4 και 329 παρ. 4 του
ν. 4412/2016 (Α' 147) όσον αφορά το Μέρος Β' αυτής, στο οποίο καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης,
λειτουργίας  και  διατήρησης  καταλόγων  προμηθευτών  και  παρόχων  υπηρεσιών  ενεργειών  τεχνικής
βοήθειας (άρθρα 9 έως 17). 

ΙΙ. Αρμοδιότητα Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, «[...] 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 προθεσμίας
τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής.».
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Δεδομένου ότι  το εν λόγω σχέδιο Υπουργικής Απόφασης,  ως παρατίθεται  κατωτέρω υπό ΙΙΙ,  ρυθμίζει,
μεταξύ άλλων, θέματα δημοσίων συμβάσεων, συντρέχει καταρχήν η αρμοδιότητα της Αρχής για παροχή
σύμφωνης γνώμης κατά την προπαρατεθείσα διάταξη.

III. Το υποβληθέν στην Αρχή σχέδιο Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ,
χωρίς τα παραρτήματα αυτού, έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ,
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ  ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ   ΑΝΑΘΕΣΗ  ΚΑΙ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ»  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Έχοντας υπόψη:

• Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α’/22.04.2005).

• Το  Ν.  4314/2014  (ΦΕΚ 265/τ.Α’/23.12.2014)  «Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή
αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014  –  2020,  Β)  Ενσωμάτωση  της
Οδηγίας  2012/17  του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του Συμβουλίου  της  13ης Ιουνίου  2012 (ΕΕ  L
156/16.6.2012)  στο  ελληνικό  δίκαιο,  τροποποίηση  του  N.  3419/2005  (ΦΕΚ  297/τ.Α’)  και  άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 48 και 70 αυτού.

• Το  Ν.  3614/2007  (ΦΕΚ  267/τ.Α’/03.12.2007)  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/08.08.2106) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τα άρθρα 119 παρ.4 & 329
παρ.4 αυτού.

• Το  Π.Δ.  116/2014  (ΦΕΚ  185/τ.Α’/03.09.2014)  «Οργανισμός  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και
Ανταγωνιστικότητας», ως ισχύει.

• Το Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/τ.Α’/04.11.2016) περί ανασύστασης και μετονομασίας υπουργείων.

• Το Π.Δ.  125/2016  (ΦΕΚ  210/τ.Α’/05.11.2016)  περί  Διορισμού  Υπουργών,  Αναπληρωτών  Υπουργών  και
Υφυπουργών.

• Την  υπ’  αριθμ.  Υ197/16.11.2016  Απόφαση  ανάθεσης  αρμοδιοτήτων  στον  αναπληρωτή  υπουργό
οικονομίας και ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση (ΦΕΚ Β’ 3722)

• Τον  Κανονισμό  (ΕΕ)  αριθ.  1303/2013  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  περί
καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,  το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο,  το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την
κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006.

• Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον
στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1080/2006.

• Τον  Κανονισμό  (ΕΕ)  αριθ.  1304/2013  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  για  το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006.
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• Τον  Κανονισμό  (ΕΕ)  αριθ.  1305/2013  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  για  τη
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου.

• Τον  Κανονισμό  (ΕΕ)  αριθ.  508/2014  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  για  το
Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Θάλασσας  και  Αλιείας  και  για  την  κατάργηση  των  Κανονισμών  2328/2003,
861/2006, 1168/2006, 791/2007 και 1255/2011.

• Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το
Ταμείο Συνοχής και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006.

• Τον  Κανονισμό  (ΕΕ)  αριθ.  1299/2013  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου   περί
καθορισμού  ειδικών  διατάξεων  για  την  υποστήριξη  του  στόχου  της  Ευρωπαϊκής  εδαφικής
συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

• Τις  Αποφάσεις  έγκρισης  των  Προγραμμάτων  συνεργασίας  που  υποστηρίζονται  από  τα  ΕΔΕΤ  στο
πλαίσιο του στόχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας σε όλα τα κράτη – μέλη με τη συμμετοχή
της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας και της Ελβετίας.

• Την υπ’  αριθμ.  69136/ΕΥΘΥ 627/22.06.2015 (ΦΕΚ 1451/τ.Β’/10.07.2015)  Υπουργική Απόφαση περί
«Αναδιάρθρωσης  της Ειδικής Υπηρεσίας  Στρατηγικής,  Σχεδιασμού και  Αξιολόγησης  του άρθρου 15
παρ.  1  του  Ν.  4314/2014  και  αντικατάσταση  της  υπ’  αριθ.  35257/17.10.2001  κοινής  υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ Β΄/1352), όπως κάθε φορά ισχύει».

• Την υπ’  αριθμ.  69137/ΕΥΘΥ 628/22.06.2015 (ΦΕΚ 1451/τ.Β’/10.07.2015)  Υπουργική Απόφαση περί
«Αναδιάρθρωσης  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Θεσμικής  Υποστήριξης  του  άρθρου  15  παρ.  3  του  Ν.
4314/2014 και  αντικατάσταση της υπ’  αριθ.  3861/ΕΥΣ524/29.1.2008 κοινής  υπουργικής απόφασης
(ΦΕΚ Β΄/333), όπως κάθε φορά ισχύει.

• Την  Απόφαση  της  Επιτροπής  των  ΕΚ  με  αριθμό  C(2014)  7801  final/29.10.2014  για  την  έγκριση
ορισμένων  στοιχείων  της  αναθεωρημένης  Συμφωνίας  Εταιρικής  Σχέσης  με  την  Ελλάδα,  η  οποία
κατήργησε την απόφαση C(2014)3542. 

• Την υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/ 1020 20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/τ.Β’/1.11.2016) Υπουργική Απόφαση περί
«Τροποποίηση  και  αντικατάσταση  της  υπ’  αριθμ.  81986/ΕΥΘΥ  712/21.07.2015  (ΦΕΚ  Β’  1822)
Υπουργικής  Απόφασης  «Εθνικοί  κανόνες  επιλεξιμότητας  δαπανών  για  τα  προγράμματα  του  ΕΣΠΑ
2014-2020  –  Έλεγχοι  νομιμότητας  δημοσίων  συμβάσεων   συγχρηματοδοτούμενων  πράξεων  ΕΣΠΑ
2014-2020  από  Αρχές  Διαχείρισης  και  Ενδιάμεσους  Φορείς  –  Διαδικασία  ενστάσεων  επί  των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει.

• Το  γεγονός  ότι  οι  ενέργειες  Τεχνικής  Βοήθειας  αφορούν  στον  προγραμματισμό,  σχεδιασμό,
προετοιμασία,  διαχείριση,  παρακολούθηση,  αξιολόγηση,  δημοσιότητα,  εφαρμογή  και  έλεγχο  των
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, καθώς και δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για
την  υλοποίηση  των  προγραμμάτων.  Οι  ανωτέρω  ενέργειες  χρηματοδοτούνται  από  εθνικούς  ή
ενωσιακούς πόρους μέσω του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

• Την αναγκαιότητα προσαρμογής του καθεστώτος υλοποίησης των ενεργειών τεχνικής βοήθειας στις
απαιτήσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, καθώς και στο νέο θεσμικό πλαίσιο δημοσίων
συμβάσεων στη βάση και της εμπειρίας από την υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας, που απαιτεί
επαναπροσδιορισμό  της  επιλεξιμότητας  των  δράσεων  για  τη  βελτίωση  της  ποιότητας  και  της
διαφάνειας στη διαχείρισή τους, καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή θετική επίπτωση στην υποβοήθηση
υλοποίησης των παρεμβάσεων.

• Το  γεγονός  ότι  από  τις  διατάξεις  της  παρούσας  δεν  προκαλείται  δαπάνη  σε  βάρος  του  κρατικού
προϋπολογισμού.

•
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.  Τον  καθορισμό  της  διαδικασίας  κατάρτισης,  έγκρισης  και  υλοποίησης  προγραμμάτων  τεχνικής
βοήθειας,  καθώς  και  των  στοιχείων,  που  περιλαμβάνονται  στα  προγράμματα  ενεργειών  Τεχνικής
Βοήθειας (Τ.Β.). Ειδικότερα:

• τη διαδικασία υποβολής, έγκρισης και επικαιροποίησής τους, 

• τα όρια χρηματοδότησης ανά κατηγορία ενέργειας, 

• τις κατηγορίες και την επιλεξιμότητα των δαπανών για τις ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται, καθώς και
για τις ενέργειες που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους, 

2.  Τη  διαδικασία  κατάρτισης,  λειτουργίας  και  διατήρησης  καταλόγων  προμηθευτών        και  παρόχων
υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας (Τ.Β.) Ειδικότερα: 

• τις διαδικασίες εγγραφής των ανωτέρω προσώπων στον κατάλογο, 

• τους  κανόνες  δημοσιότητας,  που  εφαρμόζονται  κατά την  ανάθεση  δημόσιων  συμβάσεων  προμήθειας
αγαθών και παροχής υπηρεσιών μέσω καταλόγου, 

• τις  άλλες  αναγκαίες  λεπτομέρειες  που  αφορούν  στη  διαδικασία  ανάθεσης  και  υλοποίησης  ενεργειών
Τεχνικής Βοήθειας των δικαιούχων φορέων, που υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας.

ΜΕΡΟΣ Α’

Κατάρτιση και Έγκριση Προγραμμάτων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας

Άρθρο 1

Κατάρτιση προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας  

1. Οι  αρμόδιες  αρχές  για  τη  διαχείριση  των  Ε.Π./Προγραμμάτων  του  ΕΣΠΑ  2014-2020,  όπως
αναφέρονται  στην  παρ.  1α  του  άρθρου 4  και  στις  παρ.  1Α  και  2  του  άρθρου  62  του  Ν.  4314/2014,
καταρτίζουν και εκτελούν προγράμματα ενεργειών τεχνικής βοήθειας.

2. Η  Ειδική  Υπηρεσία  Στρατηγικής,  Σχεδιασμού  και  Αξιολόγησης  (Ε.Υ.Σ.Σ.Α.)  καταρτίζει  με  βάση  την
εξειδίκευση  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Τεχνική  Βοήθεια  2014  -2020»  πρόγραμμα  ενεργειών
τεχνικής βοήθειας  και  εισηγείται  για την έγκρισή του στο Γενικό  Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων –
ΕΣΠΑ. 

Άρθρο 2

Δικαιούχοι ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας

Καθήκοντα δικαιούχων ενεργειών τεχνικής βοήθειας ασκούν: 

1. Οι αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση των Ε.Π./Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 του άρθρου 1.

2. Όλες οι Ειδικές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (Ε.Α.Σ.), η Αρχή Πιστοποίησης, οι Επιτελικές
δομές  ΕΣΠΑ  των  υπουργείων  Ναυτιλίας  και  Νησιωτικής  Πολιτικής,  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού,
Εξωτερικών, η ΜΟΔ Α.Ε., η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ, οι Γενικές Δ/νσεις Δημοσίων Επενδύσεων, Ιδιωτικών
Επενδύσεων, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, το Κ.Δ.Ε.Ο.Δ., καθώς και οι δικαιούχοι που
ορίζονται  στο εγκεκριμένο έγγραφο εξειδίκευσης,  όπως κάθε φορά ισχύει.  Οι ανωτέρω αναφερόμενοι
ασκούν  καθήκοντα  δικαιούχου  ενεργειών  Τεχνικής  Βοήθειας  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Τεχνική
Βοήθεια  2014  -2020»,  που  καταρτίζει  η  Ειδική  Υπηρεσία  Στρατηγικής,  Σχεδιασμού  και  Αξιολόγησης
(Ε.Υ.Σ.Σ.Α.), με βάση την εξειδίκευση του Ε.Π.

3. Οι  Επιτελικές  Δομές/Ειδικές  Υπηρεσίες  είναι  δικαιούχοι  ενεργειών Τεχνικής  Βοήθειας  των Ε.Π.  του
ΕΣΠΑ, σύμφωνα με την παρακάτω κατανομή:
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Α)  Στο  Ε.Π.  «Ανταγωνιστικότητα,  Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία»  δικαιούχοι  ενεργειών  Τεχνικής
Βοήθειας είναι οι κάτωθι :

• Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Τομέων Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή).

• Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Τουρισμού 

• Ειδική  Υπηρεσία  Διαχείρισης  και  Εφαρμογής  Δράσεων  του  Υπουργείου  Παιδείας,  Έρευνας  και
Θρησκευμάτων στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας.

• Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

• Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας

Β) Στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» δικαιούχοι ενεργειών
Τεχνικής Βοήθειας είναι οι κάτωθι :

• Επιτελική Δομή Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα
Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας

• Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας

• Επιτελική Δομή Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

• Επιτελική Δομή Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Γ) Στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» δικαιούχοι ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας είναι οι κάτωθι:

• Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών,  

• Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

• Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας

Δ) Στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» δικαιούχοι ενεργειών Τεχνικής
Βοήθειας είναι οι κάτωθι:

• Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Τομέα Υποδομών και Μεταφορών 

• Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας

• Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Περιβάλλοντος

Ε) Επιτελικές δομές, που ενδεχομένως δημιουργηθούν μετά την έκδοση της παρούσης, είναι δικαιούχοι
Τεχνικής  Βοήθειας  από  τα  Ε.Π./Προγράμματα  από  τα  οποία  αντλούν  πόρους  για  την  υλοποίηση  των
δράσεων τους με βάση την εξειδίκευση των εν λόγω Ε.Π./Προγραμμάτων.

4. Η ΜΟΔ Α.Ε. για πράξεις τεχνικής βοήθειας του ΠΑΑ και του ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας.

5. Λοιποί φορείς όπως αυτοί προσδιορίζονται από το έγγραφο εξειδίκευσης των Ε.Π./Προγραμμάτων του
ΕΣΠΑ 2014-2020.

Άρθρο 3

Προγράμματα Τεχνικής Βοήθειας

Τα  προγράμματα  ενεργειών  τεχνικής  βοήθειας  διακρίνονται  σε  πρόγραμμα  συγχρηματοδοτούμενων
ενεργειών (Υποπρόγραμμα Α΄) με χρονικό ορίζοντα εφαρμογής μέχρι και τη λήξη του ΕΣΠΑ 2014-2020 και
σε ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών χρηματοδοτούμενων αμιγώς από εθνικούς πόρους (Υποπρόγραμμα Β΄).

    Άρθρο 4
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Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών 

Το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας (Υποπρόγραμμα Α’) καθώς και τυχόν
αιτιολογημένες  προτάσεις  τροποποίησής  του,  καταρτίζεται  από  την  οικεία  Διαχειριστική  Αρχή  και
υποβάλλεται από τον Προϊστάμενο της ΔΑ προς έγκριση στον καθ’ ύλην αρμόδιο Γενικό/Ειδικό Γραμματέα
ή Περιφερειάρχη. 

Άρθρο 5

Πρόγραμμα ενεργειών χρηματοδοτούμενων από εθνικούς πόρους

1. Πρόγραμμα  Ενεργειών  Τεχνικής  Βοήθειας  που  χρηματοδοτείται  αμιγώς  από  εθνικούς  πόρους
(Υποπρόγραμμα Β’) καταρτίζουν και εκτελούν οι Διαχειριστικές Αρχές των Ε.Π./Προγραμμάτων. Δικαιούχοι
στο  πρόγραμμα  αυτό  ενεργειών  Τεχνικής  Βοήθειας  (Υποπρόγραμμα  Β’)  είναι  όλες  οι  υπηρεσίες  των
παραγράφων 1α,1β,1γ,2α,2β του άρθρου 4 και οι Διαχειριστικές αρχές των παρ. 1Α και 2  του άρθρου 62
του Ν.  4314/2014.  Οι  παραπάνω δικαιούχοι  αντλούν πόρους Τεχνικής Βοήθειας αμιγώς από εθνικούς
πόρους, από τις Διαχειριστικές Αρχές που διαχειρίζονται Υποπρόγραμμα Α’. 

2. Η  Επιτελική  Δομή  ΕΣΠΑ  Τομέα  Τεχνολογιών  Πληροφορικής  και  Επικοινωνιών  υποβάλλει  ετησίως
πρόγραμμα  ενεργειών  Τεχνικής  Βοήθειας  χρηματοδοτούμενο  αμιγώς  από  εθνικούς  πόρους
(Υποπρόγραμμα Β’) στην Ε.Υ. Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

3. Οι δικαιούχοι του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014-2020 και η Αρχή Ελέγχου καταρτίζουν και υποβάλλουν
ετησίως  προς  έγκριση  στην  Ε.Υ.Σ.Σ.Α.  το  Υποπρόγραμμα  Β΄,  το  οποίο  εγκρίνεται  από  τον  Υπουργό
Οικονομίας και Ανάπτυξης. Μετά την έγκρισή του, το πρόγραμμα εκτελείται από τον οικείο φορέα. 

4. Τα Προγράμματα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, που καταρτίζουν και εκτελούν οι Διαχειριστικές Αρχές
των  Ε.Π./Προγραμμάτων  και  χρηματοδοτούνται  από  αμιγώς  Εθνικούς  Πόρους  (Υποπρόγραμμα  Β’),
υπογράφονται  από  τον  Προϊστάμενο  της  Ειδικής  Υπηρεσίας,  υποβάλλονται  ετησίως  μέσα  στο  πρώτο
τρίμηνο του έτους αναφοράς στην Ε.Υ.Σ.Σ.Α. και εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Αίτημα  τροποποίησης  εντός  του  ίδιου  έτους  δύναται  να  υποβληθεί  στην  Ε.Υ.Σ.Σ.Α.  με  αντίστοιχη
διαδικασία.

5. Πρόγραμμα  ενεργειών  τεχνικής  βοήθειας,  που  χρηματοδοτείται  αμιγώς  από  εθνικούς  πόρους
(Υποπρόγραμμα Β’) μπορεί να καταρτιστεί μέχρι και το κλείσιμο του ΕΣΠΑ 2014-2020, προκειμένου να
εξασφαλιστεί η απαραίτητη υποστήριξη των παρεμβάσεων.

6. Σε περίπτωση που η ενέργεια/πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας αποτελεί πράξη που χρηματοδοτείται
αμιγώς από εθνικούς πόρους και δεν εκτελείται από την ίδια την Ειδική Υπηρεσία, απαιτείται για την
εκτέλεσή  της,  απόφαση  μεταβίβασης  αρμοδιότητας  από  τον  καθ’  ύλην  Υπουργό,  Γενικό  ή  Ειδικό
Γραμματέα ή Περιφερειάρχη, στο Φορέα εκτέλεσης.

Άρθρο 6

Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων δράσεων Τεχνικής βοήθειας  

Οι Ενδιάμεσοι Φορείς του άρθρου 13 παράγραφος 5 σημείο γ, καθώς και του άρθρου 65 του Ν. 4314/2014
δύνανται  να  διαχειρίζονται  συγχρηματοδοτούμενες  δράσεις  τεχνικής  βοήθειας,  και  καταρτίζουν  και
υποβάλλουν πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας στη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π./Προγράμματος,
στο πλαίσιο του οποίου ασκούν καθήκοντα Ενδιάμεσου Φορέα. Οι ανωτέρω αναφερόμενοι δύναται να
ασκούν και καθήκοντα δικαιούχου ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας.

Άρθρο 7

Στοιχεία προγραμμάτων ενεργειών τεχνικής βοήθειας

1.  Τα  στοιχεία  που  συνοδεύουν  την  πρόταση  για  τα  προγράμματα  ενεργειών  τεχνικής  βοήθειας
διακρίνονται ως ακολούθως:
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Για το Υποπρόγραμμα Α΄ η πρόταση πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει τα εξής:

α.  Τον προϋπολογισμό του προγράμματος 

β. Τον φορέα / δικαιούχο υλοποίησης

γ. Την κατηγορία επιλέξιμης ενέργειας

Για το Υποπρόγραμμα Β΄ η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

α. Τον ετήσιο προϋπολογισμό του προγράμματος, σύμφωνα με το υπόδειγμα των επισυναπτόμενων
πινάκων 

β.            Αιτιολογική έκθεση σκοπιμότητας για κάθε κατηγορία ενέργειας.

γ. Την αρμόδια υπηρεσία/φορέα, στον οποίο μεταβιβάζεται η σχετική αρμοδιότητα, σε περίπτωση
που η ενέργεια τεχνικής βοήθειας εκτελεσθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 5
της παρούσης.

δ. Απολογιστικό  Πίνακα  του  προηγούμενου  έτους  της  υποβολής,  σύμφωνα με  το υπόδειγμα του
επισυναπτόμενου στην παρούσα Πίνακα. 

Σε περίπτωση τροποποίησης απαιτείται  η συνυποβολή με το αίτημα τροποποίησης και απολογιστικών
πινάκων πεπραγμένων του συγκεκριμένου έτους, έως το χρόνο αίτησης.

2. Τα  προγράμματα  Τεχνικής  Βοήθειας  περιλαμβάνουν  τις  ενέργειες,  που  αναφέρονται  στο
άρθρο  48  του  Ν.  4314/2014.  Περαιτέρω  εξειδίκευση  των  επιλέξιμων  κατηγοριών  και  δαπανών
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της παρούσης, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Άρθρο 8

Υποβολή, έγκριση και χρηματοδότηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 

Η ένταξη των ενεργειών στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.),  που έπεται της έγκρισης του
Προγράμματος, ακολουθεί την εξής διαδικασία:

• Όσον αφορά στις συγχρηματοδοτούμενες από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία ενέργειες 
Τεχνικής Βοήθειας, η απόφαση ένταξης στο Ε.Π./Πρόγραμμα αποτελεί αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής 
στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Π.Δ.Ε. σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα στο ισχύον Σύστημα 
Διαχείρισης και Ελέγχου.

• Το έργο τεχνικής βοήθειας χρηματοδοτούμενο από αμιγώς εθνικούς πόρους, κάθε φορέα, μετά την
έγκρισή του από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης αποτελεί συνεχιζόμενο έργο του Π.Δ.Ε. και
εντάσσεται σε ΣΑΕ/2-μη επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση δαπάνες.

Ο προϋπολογισμός του έργου στο Π.Δ.Ε., ανά έτος, ισούται με τις δαπάνες προηγούμενων ετών πλέον
του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού του προγράμματος τεχνικής βοήθειας. Ως έργο (πράξη)
θεωρείται το σύνολο των ενεργειών που περιλαμβάνεται στο Υποπρόγραμμα Β’ και αναλαμβάνει ένας
φορέας εκτέλεσης (ένας κωδικός Συλλογικής Απόφασης ανά φορέα εκτέλεσης του Υποπρογράμματος
Β’). Συνεπώς οι προτάσεις του ετήσιου προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας των Ειδικών Υπηρεσιών προς
τις αρμόδιες υπηρεσίες για την κατάρτιση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου
ή της Περιφέρειας στην οποία υπάγονται,  θα πρέπει να διαρθρώνονται  ανά φορέα εκτέλεσης,  με
προϋπολογισμό το σύνολο του προϋπολογισμού των ενεργειών, που ο φορέας αναλαμβάνει σύμφωνα
με  το  εγκριθέν  ετήσιο  πρόγραμμα.  Σε  ειδικές  περιπτώσεις  για  λόγους  αποτελεσματικότητας  της
παρακολούθησης,  επιμέρους  ενέργειες  του  ίδιου  φορέα  εκτέλεσης  μπορούν  να  προταθούν  ως
αυτοτελή έργα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

ΜΕΡΟΣ Β’
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Κατάρτιση, Λειτουργία  και διατήρηση Καταλόγου Προμηθευτών – Παρόχων Υπηρεσιών 

Άρθρο 9
Πεδίο Εφαρμογής

Οι  διατάξεις  της  παρούσας  ρυθμίζουν  τη  διαδικασία  κατάρτισης  και  διατήρησης  των καταλόγων
προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών που αφορούν σε ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας καθώς και τη
λειτουργία του καταλόγου αναφορικά με τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προς τους
εγγεγραμμένους σε αυτούς προμηθευτές και πάροχους υπηρεσιών:  

α) των Ειδικών Υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρ.  1α του  άρθρου 4 και των  Διαχειριστικών
Αρχών των παρ. 1Α και 2 του άρθρου 62, του Ν. 4314/2014, οι οποίες καταρτίζουν και εκτελούν
προγράμματα Τεχνικής Βοήθειας,

β) των Επιτελικών Δομών/Ενδιάμεσων Φορέων και  λοιπών υπηρεσιών και  φορέων που ασκούν
καθήκοντα δικαιούχου σε Ε.Π./Προγράμματα.

Άρθρο 10
Δημιουργία και διατήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών

• Κάθε  Ειδική  Υπηρεσία/Διαχειριστική  Αρχή  του  Μέρους  Α’  της  παρούσας  δύναται  για  τις  ανάγκες
υλοποίησης  ενεργειών  τεχνικής  βοήθειας  να  καταρτίζει  κατάλογο  προμηθευτών  και  παρόχων
υπηρεσιών. Ο κατάλογος δύναται να τηρείται ανά κατηγορίες ενεργειών, σύμφωνα με την αποτύπωσή
τους στο Παράρτημα της παρούσας, η οποία δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω.

• Για τις Υπηρεσίες της Ε.Α.Σ. και τους δικαιούχους του Ε.Π. «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» συγκροτείται
ενιαίος κατάλογος προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών με πρωτοβουλία της Ε.Υ.Σ.Σ.Α.

• Οι Επιτελικές Δομές /Ενδιάμεσοι Φορείς και οι υπόλοιποι  Δικαιούχοι Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων δύναται είτε να καταρτίζουν δικό τους κατάλογο προμηθευτών και
παρόχων υπηρεσιών, είτε να χρησιμοποιούν τον κατάλογο του Επιχειρησιακού Προγράμματος από το
οποίο αντλούν πόρους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας. Στην τελευταία περίπτωση, για
τη χρήση του καταλόγου αποστέλλεται σχετική επιστολή στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία/Διαχειριστική
Αρχή  με  την  οποία  δηλώνεται  η  πρόθεση  για  χρήση  του  καταλόγου  προμηθευτών  και  παρόχων
υπηρεσιών της εν λόγω Ειδικής Υπηρεσίας/Διαχειριστικής Αρχής.

• Για τη δημιουργία καταλόγου κατά τα ανωτέρω υπό 1-3, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Ειδικής
Υπηρεσίας/Διαχειριστικής  Αρχής  ή  εκείνου,  ο  οποίος  από  τους  ανωτέρω  αναφερόμενους  στην
παράγραφο  3,  καταρτίζει  κατάλογο,  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  εγγραφή  στο
σχετικό κατάλογο. Η σχετική πρόσκληση παραμένει ανοικτή για όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής
Περιόδου  2014-2020,  ώστε  να  μην  υφίσταται  χρονικός  ή  άλλος  περιορισμός  στη  δυνατότητα των
προμηθευτών και των παρόχων υπηρεσιών να εγγραφούν στους καταλόγους.  

• Η εγγραφή στον κατάλογο πιστοποιείται με βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της
Ε.Α.Σ.  ή  τον  Προϊστάμενο  της  Ειδικής  Υπηρεσίας/Διαχειριστικής  Αρχής/Προγράμματος  ή  στην
περίπτωση  άλλων δικαιούχων από το  αρμόδιο,  σύμφωνα  με  το  θεσμικό  του  πλαίσιο,  όργανο.  Σε
περίπτωση υποχρεωτικής επικαιροποίησης των στοιχείων του εγγεγραμμένου προμηθευτή ή παρόχου
υπηρεσιών,  εκδίδεται  εκ  νέου  βεβαίωση,  ως  ανωτέρω,  η  οποία  ακολουθεί  τις  μεταβολές  των
στοιχείων στα οποία βασίζεται η εγγραφή.  Η εγγραφή στο Κατάλογο συνιστά απόδειξη πλήρωσης των
κριτηρίων  συμμετοχής,  τεχνικής/επαγγελματικής  ικανότητας  και  οικονομικής/χρηματοοικονομικής
επάρκειας για την ανάληψη συγκεκριμένης κατηγορίας έργων.

• Τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στον κατάλογο, δυνάμει της
πρόσκλησης,  θα  δύνανται  να  εκδηλώσουν  το  ενδιαφέρον  τους  για  συγκεκριμένη/ες  κατηγορία/ες
ενεργειών  υποβάλλοντας  σχετική  τυποποιημένη  αίτηση,  η  οποία  επισυνάπτεται  στην  πρόσκληση
καθώς  και  τα  στοιχεία  που  ορίζονται  στο  άρθρο  11  της  παρούσας.  Διευκρινίζεται  ότι  ένα
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φυσικό/νομικό πρόσωπο δύναται να εγγραφεί σε περισσότερους του ενός καταλόγους. 

• Τα φυσικά/νομικά  πρόσωπα που συμμετέχουν στον  κατάλογο προμηθευτών/  παρόχων υπηρεσιών
ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας υποχρεούνται τον Ιανουάριο του έτους 2019, καθώς και τον Ιανουάριο
του 2021 να υποβάλουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία τους στην αρμόδια Υπηρεσία, που διατηρεί τον
κατάλογο. Σε διαφορετική περίπτωση θα διαγράφονται από τον κατάλογο, στον οποίο δεν προέβησαν
στην διαδικασία επικαιροποίησης. Η εν  λόγω διαγραφή δεν αφαιρεί το δικαίωμά τους να εγγραφούν
εκ νέου στον κατάλογο, ακολουθώντας όμως την αρχική διαδικασία εγγραφής.  

• Η επικαιροποίηση θα πραγματοποιείται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του οικονομικού φορέα,
η  οποία  θα  αποστέλλεται  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  ψηφιακά  υπογεγραμμένη  ή  μέσω
ταχυδρομείου στην αρμόδια Υπηρεσία που διατηρεί τον κατάλογο. Η υπεύθυνη δήλωση θα περιέχει
όλα τα στοιχεία του άρθρου 11 που πρέπει να επικαιροποιηθούν, ενώ σε περίπτωση μη μεταβολής
αυτών θα επιβεβαιώνει τοιαύτη. 

• Σε περίπτωση που επέλθει  αλλαγή των στοιχείων του άρθρου 11 του οικονομικού  φορέα πριν  το
πέρας των ανωτέρω δύο χρονικών οροσήμων, ως ανωτέρω ορίζεται,  θα πρέπει να γνωστοποιείται
στην  Αρμόδια  Υπηρεσία  που  διατηρεί  τον  κατάλογο,  εντός  προθεσμίας  ενός  (1)  μηνός  από  την
επέλευση της αλλαγής. 

• Οι  Κατάλογοι  οι  οποίοι  έχουν  ήδη  συγκροτηθεί  δυνάμει  της  Υ.Α.  18709/ΕΥΣΣΑ  413/19.02.2016
παραμένουν σε ισχύ, πλην όμως και για τους εγγεγραμμένους σε αυτούς ισχύουν τα οριζόμενα για την
επικαιροποίηση των στοιχείων, που ορίζονται στις παραγράφους 7, 8 και 9 του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 11

Διαδικασία εγγραφής στον κατάλογο - Περιεχόμενο Πρόσκλησης

• Για  την  εγγραφή  στον  κατάλογο  οι  ενδιαφερόμενοι,  οφείλουν  κατ’  ελάχιστον  να  προσκομίσουν  τα
ακόλουθα στοιχεία: 

Ι.  Την  επωνυμία,  έδρα,  στοιχεία  επικοινωνίας,  την  εκπροσώπηση  στις  περιπτώσεις  νομικών
προσώπων,  το  αντικείμενο  δραστηριοποίησης  των ενδιαφερομένων,  το  οποίο  θα πρέπει  να  είναι
συναφές με το αντικείμενο των συμβάσεων / ενεργειών Τεχνικής  Βοήθειας κατά τα οριζόμενα στο
Παράρτημα της παρούσας. . 

•  Στοιχεία σχετικά με την προσωπική κατάσταση του ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου και
ειδικότερα αναφορικά με:

• τη  μη  ύπαρξη  καταδικαστικής  απόφασης  για  συμμετοχή  σε  εγκληματική
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα
με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες
δραστηριότητες και παιδική εργασία ή εμπορία ανθρώπων.

• τη  μη  ύπαρξη  καταδίκης  βάσει  απόφασης  που  έχει  ισχύ  δεδικασμένου  για
αδίκημα  σχετικό  με  την  επαγγελματική  διαγωγή  του,  για  τέλεση  σοβαρού
επαγγελματικού παραπτώματος.

• Τη μη ύπαρξη σοβαρής  ή επαναλαμβανόμενης  πλημμέλειας κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις
ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

• τη δέσμευση να δηλώσει την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και
το εάν το ίδιο το φυσικό/ νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση συνδεδεμένη  με αυτό
έχει  παράσχει  συμβουλές  στις  Αναθέτουσες  Αρχές  ή  έχει  με  άλλο  τρόπο
αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σε περίπτωση
συμμετοχής στη διαδικασία του άρθρου 19 της παρούσας.
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• τη  μη  θέση  σε  κατάσταση  πτώχευσης,  εκκαθάρισης,  παύσης  εργασιών,
αναγκαστικής  διαχείρισης  πτωχευτικού  συμβιβασμού,  ή  προπτωχευτικής
διαδικασίας  εξυγίανσης  ή τελεί  σε  ανάλογη  κατάσταση,  βάσει  του δικαίου της
χώρας  εγκατάστασης  (όταν  πρόκειται  για  αλλοδαπούς  υποψήφιους),  ή
οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία 

• την  εκπλήρωση  των  ασφαλιστικών  και  των  φορολογικών  υποχρεώσεων  του
υποψηφίου,  τόσο  κατά  το  δίκαιο  του  τόπου  εγκατάστασης,  όσο  και  κατά  το
ελληνικό δίκαιο.

• τη μη επιβολή εις βάρος του αποκλεισμού από την συμμετοχή σε εν εξελίξει και
μελλοντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα.

Σημειώνεται ότι,  για τις  δύο πρώτες περιπτώσεις,  η υπεύθυνη δήλωση ή η προσκόμιση του
προβλεπόμενου  αποσπάσματος  ποινικού  μητρώου  αφορά  σε  κάθε  περίπτωση  ανεξαρτήτως
τυχόν ειδικότερης πληρεξουσιότητας, α) τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και
Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε./Ι.Κ.Ε. γ) Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε. καθώς και όλων των
μελών του Δ.Σ. αυτής δ) τους νομίμους εκπροσώπους κάθε άλλου νομικού προσώπου.

• Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της  επαγγελματικής  δραστηριότητας  του ενδιαφερόμενου  φυσικού /
νομικού προσώπου, τα οποία προσδιορίζονται στο κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

• Στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες του ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού
προσώπου  Ενδεικτικά:

• την  εμπειρία  στην  υλοποίηση  έργων  των  κατά  περίπτωση  ενεργειών  τεχνικής
βοήθειας.

• το απασχολούμενο προσωπικό (αριθμός, εξειδίκευση κ.α.).

• την τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας.

τα οποία προσδιορίζονται στο κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

• Στοιχεία σχετικά με την  οικονομική ή/και χρηματοοικονομική επάρκεια του ενδιαφερόμενου φυσικού
/νομικού προσώπου αναφορικά με:

• το ύψος του κύκλου εργασιών ανά έτος.

Για όλα τα ανωτέρω, δύναται να ζητείται η υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης αντί της υποβολής των
σχετικών δικαιολογητικών που τα επιβεβαιώνουν. Στην περίπτωση αυτή, τα δικαιολογητικά θα πρέπει να
ζητούνται πριν την υπογραφή της ανάθεσης ή την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 12
Διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μέσω καταλόγου και κανόνες δημοσιότητας

1.  Οι  διαδικασίες  ανάθεσης  μέσω  καταλόγου  του  παρόντος  άρθρου  αφορούν  σε  συμβάσεις,  με
προϋπολογισμό ύψους από 20.001 έως 60.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και σε ενέργειες
τεχνικής βοήθειας κατά τις διατάξεις του Μέρους Α΄, όπως εξειδικεύονται κάθε φορά στο Παράρτημα
της παρούσας. 

2. Για συμβάσεις προϋπολογισμού από 20.001 ευρώ έως και 40.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
ισχύουν  τα  ακόλουθα:  H  Αναθέτουσα  Αρχή   εκδίδει  Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος,  στην
οποία ορίζονται οι ειδικότεροι όροι,  και οι προδιαγραφές για την υλοποίηση της σύμβασης την οποία
δύναται να απευθύνει σε ένα μόνο φυσικό/νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στον κατάλογο, το οποίο
βάσει  των στοιχείων του καταλόγου,  είναι  σε θέση να υλοποιήσει  με επάρκεια την υπό ανάθεση
σύμβαση. 

3. Για συμβάσεις με προϋπολογισμό από 40.001 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και μέχρι το ποσό
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των 60.000 €  μη  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  ισχύουν τα ακόλουθα:  Η Αναθέτουσα  Αρχή εκδίδει
Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος,  στην  οποία  ορίζονται  οι  ειδικότεροι  όροι,  και  οι  τεχνικές
προδιαγραφές  για  την  υλοποίηση  της  σύμβασης,  όπως  επίσης  και  τα  κριτήρια  ανάθεσης.  Η
διαγωνιστική  διαδικασία  πραγματοποιείται  με  την  αποστολή  της  Πρόσκλησης  Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος  σε  τρία  κατ’  ελάχιστον  φυσικά/νομικά  πρόσωπα εγγεγραμμένα  στον  κατάλογο,  τα
οποία βάσει των στοιχείων του καταλόγου και τις ειδικότερες απαιτήσεις του κατά περίπτωση έργου
είναι σε θέση να υλοποιήσουν με επάρκεια τη σύμβαση.

4.  Στην  ανωτέρω  πρόσκληση  και  ανάλογα  με  το  ακολουθούμενο  κριτήριο  ανάθεσης  αναφέρονται  με
σαφήνεια όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με την οικονομική ή/και τεχνική προσφορά, καθώς και
με τα ειδικότερα κριτήρια αξιολόγησής τους.

5.  Στην  προκείμενη  περίπτωση  συμβάσεων  με  τον  ως  άνω  προϋπολογισμό  θα  συγκροτείται  σχετική
Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία θα εισηγείται στο αρμόδιο όργανο για την έκδοση της
απόφασης ανάθεσης.

6. Δεν επιτρέπεται η ανάθεση κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου στον
ίδιο προμηθευτή ή πάροχο υπηρεσιών συμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού μεγαλύτερου ή ίσου
με τα εκάστοτε αναφερόμενα κατώτατα όρια, όπως αυτά ορίζονται από το ενωσιακό δίκαιο, εντός του
ίδιου οικονομικού έτους, ανά αναθέτουσα αρχή.   

7.  Η  δημιουργία  και  διατήρηση  του  Καταλόγου,  μέσω  δημοσιοποίησης  πρόσκλησης  εκδήλωσης
ενδιαφέροντος κατά τα άρθρα 10 και 11 της παρούσας καθώς και η ανάθεση με τις διαδικασίες που
περιγράφονται στο παρόν άρθρο καλύπτουν την υποχρέωση δημοσιότητας που προβλέπεται στην ΥΑ
110427/ΕΥΘΥ/ 1020 20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/τ.Β’/1.11.2016) .  

8.  Οι  διαδικασίες  ανάθεσης  που  αναφέρονται  στο  παρόν  άρθρο  δεν  αναιρούν  τις  υποχρεώσεις  των
Αναθετουσών  Αρχών  σχετικά  με  την  καταχώριση  των  αναγκαίων  στοιχείων  στο  Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ  και
Διαύγεια.  Για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης στο πλαίσιο ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας,   με
προϋπολογισμού ύψους 10.000-20.000 ευρώ, κατά τις διατάξεις του άρθρου 118 και 119 παρ. 6 του
Ν.4412/2016  το  σχετικό  συμφωνητικό  υπογράφεται  από  το  αρμόδιο  όργανο  που  εκδίδει  την
αιτιολογημένη απόφαση ανάθεσης.

Άρθρο 13

Διαδικασία Ενστάσεων

• Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης μέσω καταλόγου του άρθρου 12 παρ.3 δύνανται
να  υποβάλουν  εγγράφως  ένσταση  κατά  της  απόφασης  ανάθεσης  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του
άρθρου 127 του Ν.4412/2016. 

• Οι ενστάσεις εξετάζονται από Τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, της οποίας τα μέλη  είναι
διάφορα  από  τα  μέλη  της  επιτροπής  αξιολόγησης  προσφορών  ή  της  επιτροπής  διαγωνισμού.  Η
επιτροπή ενστάσεων εξετάζει τις ενστάσεις τόσο ως προς την νομιμότητα της πράξης κατά της οποίας
στρέφονται, όσο και ως προς την ουσία της υπόθεσης και γνωμοδοτεί προς το αρμόδιο όργανο της
αναθέτουσας αρχής.

Άρθρο 14
Εκ των υστέρων δημοσιότητα

Για το σύνολο των συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οι αναθέτουσες αρχές
οφείλουν  να  αναρτούν  στην  ιστοσελίδα  τους  το  αργότερο  έως  τις  28  Φεβρουαρίου  εκάστου  έτους,
κατάλογο με τις αναθέσεις του παρελθόντος έτους, με προσδιορισμό του αντικειμένου, του ύψους της
αμοιβής και των στοιχείων των αναδόχων των συμβάσεων. 

Άρθρο 15
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Ειδικές ρυθμίσεις

Τα οριζόμενα στην παρούσα έχουν εφαρμογή και στις ενέργειες τεχνικής βοήθειας του ΕΟΧ, υποστήριξης
του  σημείου  επαφής  URBACT,  του  Στρατηγικού  έργου  υποστήριξης  facility  point  του  Διακρατικού
Προγράμματος ADRION που αφορά στην τεχνική υποστήριξη της μακροπεριφερειακής στρατηγικής για την
Αδριατική  –  Ιόνιο  καθώς  και  κάθε  τεχνική  υποστήριξη  για  τη  στρατηγική  αυτή,  της  πλατφόρμας
υποστήριξης  του άξονα  4  του διακρατικού προγράμματος  MED,  και   του μηχανισμού  Συνδέοντας  την
Ευρώπη (CEF) οι οποίες μπορούν να πληρώνονται από εθνικούς πόρους και στη συνέχεια να δηλώνονται
στα  αρμόδια  όργανα  της  ΕΕ  με  βάση  τις  επιλεξιμότητες  του  παραρτήματος.  Ειδικά  για  τις
προαναφερόμενες  περιπτώσεις  δύναται  να  γίνει  χρήση  όλων  των  κατηγοριών  ενεργειών  τεχνικής
βοήθειας, όπως προβλέπονται στο παράρτημα της παρούσας Υπουργικής Απόφασης. 

Άρθρο 16

Τελικές ρυθμίσεις 

Με την παρούσα καταργείται η υπ’ αριθμ. 18709/ΕΥΣΣΑ/413/19-02-2016 (ΦΕΚ Β΄).

Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα Απόφαση, ισχύει ο  Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/08.08.2106)
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

Άρθρο 17
Έναρξη Ισχύος

• Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στο ΦΕΚ 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

                        ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

IV. Σχετικές διατάξεις 

(i) Ν. 4314/2014 (Α' 265) 

Άρθρο 48 

Τεχνική Βοήθεια

1. Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας αφορούν στον προγραμματισμό, σχεδίασμά, προετοιμασία, διαχείριση,
παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα, εφαρμογή και έλεγχο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, καθώς
και δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Οι
ανωτέρω ενέργειες χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους μέσω του Προϋπολογισμού
Δημοσίων Επενδύσεων. 

2. Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας συνίστανται ιδίως στην προμήθεια αγαθών και λήψη υπηρεσιών, την
κάλυψη λειτουργικών δαπανών και δαπανών αμοιβών προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη
δαπάνη  που  αποσκοπεί  στην  ενίσχυση  της  υλοποίησης  των  στόχων  και  των  προγραμμάτων  της
παραγράφου 1. 

3. Δικαιούχοι πράξεων τεχνικής βοήθειας, στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας του οικείου ΕΠ είναι οι
Ειδικές  Υπηρεσίες  Διαχείρισης,  οι  οποίες  καταρτίζουν  και  εκτελούν  προγράμματα  ενεργειών  τεχνικής
βοήθειας, τα οποία εγκρίνονται από τον Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα ή Περιφερειάρχη. Δικαιούχοι πράξεων
τεχνικής  βοήθειας  δύναται  να  είναι  και  οι  επιτελικές  δομές  ΕΣΠΑ,  καθώς  και  δικαιούχοι  όπως  θα
καθορίζονται  από  το  Έγγραφο  Εξειδίκευσης  του  ΕΠ  Τα  προγράμματα  ενεργειών  Τεχνικής  Βοήθειας
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συμπεριλαμβάνονται στην εξειδίκευση του ΕΠ του άρθρου 19. 

4. Οι Ειδικές Υπηρεσίες της ΕΑΣ, η ΜΟΔ ΑΕ, η ΕΥ Διαχείρισης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υποδομών ΣΔΙΤ, η
Αρχή Πιστοποίησης, οι Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων, η Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, η
Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής,  η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και η Γενική Διεύθυνση
Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ασκούν καθήκοντα δικαιούχου
ενεργειών τεχνικής βοήθειας και καταρτίζουν και εκτελούν προγράμματα ενεργειών τεχνικής βοήθειας,
στο  πλαίσιο  του  ΕΠ  τεχνική  βοήθεια,  καθώς  και  δικαιούχοι  όπως  θα  καθορίζονται  από  το  Εγγραφο
Εξειδίκευσης του ΕΠ. Η Αρχή Ελέγχου καταρτίζει και εκτελεί πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας που
χρηματοδοτείται μόνο από εθνικούς πόρους. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μπορούν να καθορίζονται οι επιλέξιμες
κατηγορίες  ενεργειών  τεχνικής  βοήθειας,  τα  όρια  χρηματοδότησης  ανά  κατηγορία  ενεργειών,  οι
κατηγορίες δαπανών για το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και το σκέλος που καλύπτεται από εθνικούς
πόρους, οι διαδικασίες δημοσιότητας που εφαρμόζονται για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών,
καθώς  και  κάθε  άλλο  σχετικό  θέμα.  Τα  προγράμματα  ενεργειών  τεχνικής  βοήθειας  διακρίνονται  στο
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και στο σκέλος που καλύπτεται από αμιγώς εθνικούς πόρους. Το μέρος των
προγραμμάτων αυτών που χρηματοδοτείται από αμιγώς εθνικούς πόρους εγκρίνεται σε κάθε περίπτωση
και σε ετήσια βάση από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ύστερα από σχετική εισήγηση
της ΕΑΣ/ΕΥΣΑΑ. 

["6. Η εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 4/2002, αναλόγως
εφαρμοζόμενες για την προγραμματική περίοδο 20142020 και με την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου
και  της  υπουργικής απόφασης της προηγούμενης παραγράφου".  Η παρ.6  καταργήθηκε με την παρ.  1
περίπτωση 5 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/2016).] 

7.  Με απόφαση του καθ’  ύλην αρμόδιου Υπουργού,  δύνανται  να συγκροτούνται  επιτροπές ή  ομάδες
εργασίας και να ορίζονται εμπειρογνώμονες ή/και αξιολογητές στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής βοήθειας
του  παρόντος  άρθρου,  για  την  υποβοήθηση  του  έργου  των Ειδικών Υπηρεσιών  ή  της  Εθνικής  Αρχής
Συντονισμού ή της Αρχής Πιστοποίησης. Ειδικά για το ΠΑΑ και το ΕΠΑΛΘ, ως αρμόδιος ορίζεται ο Γενικός
Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων. 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών δύνανται να
ρυθμίζονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1 παράγραφοι 9, 3, 10 και 11 παρ. 2, της υπο-
παραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α` 94), τα χιλιομετρικά όρια για
μετακίνηση  εντός  και  εκτός  έδρας,  το  επιτρεπόμενο  όριο  των  ημερών  μετακίνησης  εκτός  έδρας,  το
καθεστώς  αναγνώρισης  εξόδων  διανυκτέρευσης,  καθώς  και  οι  όροι  καταβολής  της  ημερήσιας
αποζημίωσης, για τις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής βοήθειας του
ΕΣΠΑ,  συμπεριλαμβανομένων  των  ΠΑΑ  και  ΕΠΑλΘ,  του  ΕΟΧ  και  του  Μηχανισμού  «Διευκόλυνση
Συνδέοντας την Ευρώπη. 

9. Οι δαπάνες των παραγράφων 7 και 8 βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΠΔΕ.

Άρθρο 70

Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και ΕΠΑλΘ

1. Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας αφορούν στον προγραμματισμό, σχεδιασμό, προετοιμασία, διαχείριση,
παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα, εφαρμογή και έλεγχο των προγραμμάτων του ΠΑΑ και του ΕΠ
Αλιείας και θάλασσας, καθώς και δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την
υλοποίηση  των προγραμμάτων.  Οι  ανωτέρω ενέργειες  χρηματοδοτούνται  από εθνικούς  ή  κοινοτικούς
πόρους μέσω του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων.

2. Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας συνίστανται ιδίως στην προμήθεια αγαθών και λήψη υπηρεσιών, την
κάλυψη λειτουργικών δαπανών και δαπανών αμοιβών προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη
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δαπάνη  που  αποσκοπεί  στην  ενίσχυση  της  υλοποίησης  των  στόχων  και  των  προγραμμάτων  της
παραγράφου 1.

3. Δικαιούχοι πράξεων τεχνικής βοήθειας του ΠΑΑ και του ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας ορίζονται οι ΕΥΔ ΠΑΑ
και ΕΥΔ ΕΠΑλΘ, αντίστοιχα, δια των αρμοδίων μονάδων τους, καθώς και η ΜΟΔ Α.Ε.. Με απόφαση του
Υπουργού  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων  δύναται  να  ορίζονται  και  άλλοι  δικαιούχοι  τεχνικής
βοήθειας των ανωτέρω προγραμμάτων.

4.  Με  απόφαση  του  καθ'  ύλην  αρμόδιου  Υπουργού  δύνανται  να  συγκροτούνται  επιτροπές  ή  ομάδες
εργασίας και να ορίζονται εμπειρογνώμονες ή/ και αξιολογητές στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής βοήθειας
του  παρόντος  άρθρου,  για  την  υποβοήθηση  του  έργου  των Ειδικών Υπηρεσιών  ή  της  Εθνικής  Αρχής
Συντονισμού ή της Αρχής Πιστοποίησης.

(ii) Ν. 4412/2016 (Α' 147)

Άρθρο 119 

Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας

1. Σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών κάτω των ορίων, οι οποίες αφορούν ενέργειες
τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή
διεθνών προγραμμάτων ή/και  ταμείων,  οι  αναθέτουσες  αρχές ή/και  οι  δικαιούχοι  ενεργειών τεχνικής
βοήθειας  κατά  την  έννοια  του  ν.  4314/2014  μπορούν  να  προσφεύγουν  και  στις  διαδικασίες  των
παραγράφων 2 και 3 κατά περίπτωση. 

2. Με αιτιολογημένη απόφαση του Ειδικού ή Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ή του Περιφερειάρχη στον
οποίο  υπάγεται  η  αρμόδια  για  την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής  βοήθειας  υπηρεσία  επιτρέπεται,
κατόπιν αποστολής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η σύναψη σύμβασης προμήθειας αγαθών ή
παροχής  υπηρεσιών  με  ένα  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο της  επιλογής  του  εγγεγραμμένο  σε  κατάλογο
προμηθευτών  και  παρόχων  υπηρεσιών,  ο  οποίος  καταρτίζεται  και  τηρείται  για  το  σκοπό  εκτέλεσης
ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας. Προσφυγή στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται εφόσον η εκτιμώμενη αξία της
σύμβασης,  χωρίς  ΦΠΑ, είναι  ίση  ή  κατώτερη  από το  ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000)  ευρώ.  Το
σχετικό συμφωνητικό υπογράφεται από το ως άνω όργανο.

3. Με αιτιολογημένη απόφαση του Ειδικού ή Γενικού Γραμματέα Υπουργείουή του Περιφερειάρχη στον
οποίο υπάγεται η αρμόδια για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσία επιτρέπεται, με
επιλογή μεταξύ τριών (3) τουλάχιστον προσφορών που λαμβάνονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα της
επιλογής του εγγεγραμμένα σε κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, ο οποίος καταρτίζεται
και  τηρείται  για  το  σκοπό  εκτέλεσης  ενεργειών  τεχνικής  βοήθειας,  κατόπιν  αποστολής  πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς αυτούς, η σύναψη σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.
Προσφυγή στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι
ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Το σχετικό συμφωνητικό υπογράφεται
από το ως άνω όργανο.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ή του κατά περίπτωση αρμόδιου
Υπουργού ρυθμίζεται η διαδικασία κατάρτισης και τήρησης των καταλόγων προμηθευτών και παρόχων
υπηρεσιών ενεργειών τεχνικής βοήθειας για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, και εξειδικεύονται οι
όροι  εγγραφής  των  οικονομικών  φορέων  σε  αυτούς,  οι  όροι  επιλογής  του  αναδόχου  κατά  τις
παραγράφους 2 και 3, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

5. Αν η αρμόδια για την εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσία δεν υπάγεται σε Γενικό ή Ειδικό
Γραμματέα Υπουργείου, οι  αποφάσεις  των παραγράφων 2 και 3 εκδίδονται από το όργανο στο οποίο
υπάγεται  και  στην  περίπτωση  νομικών  προσώπων  από  το  αρμόδιο,  σύμφωνα  με  το  οικείο  θεσμικό
πλαίσιο, αποφασίζον όργανο.
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6. Σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας
των  συγχρηματοδοτούμενων  προγραμμάτων  του  ΕΣΠΑ,  του  ΕΟΧ  ή  άλλων  ενωσιακών  ή  διεθνών
προγραμμάτων ή/και ταμείων, η σύναψη αυτών κατά το άρθρο 118, χωρεί με αιτιολογημένη απόφαση του
προϊσταμένου της αρμόδιας για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσίας.

Άρθρο 329 

Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας

1. Σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών κάτω των ορίων, οι οποίες αφορούν σε ενέργειες
τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή
διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων, οι αναθέτοντες φορείς ή / και οι δικαιούχοι ενεργειών τεχνικής
βοήθειας  κατά  την  έννοια  του  ν.  4314/2014  μπορούν  να  προσφεύγουν  και  στις  διαδικασίες  των
παραγράφων 2 και 3 κατά περίπτωση.

2. Με αιτιολογημένη απόφαση του Ειδικού ή Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ή του Περιφερειάρχη στον
οποίο  υπάγεται  η  αρμόδια  για  την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής  βοήθειας  υπηρεσία  επιτρέπεται,
κατόπιν αποστολής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η σύναψη σύμβασης προμήθειας αγαθών ή
παροχής  γενικών  υπηρεσιών  με  ένα  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  της  επιλογής  του,  εγγεγραμμένο  σε
κατάλογο  προμηθευτών  και  παρόχων  υπηρεσιών,  ο  οποίος  καταρτίζεται  και  τηρείται  για  τον  σκοπό
εκτέλεσης  ενεργειών  τεχνικής  βοήθειας.  Προσφυγή  στη  διαδικασία  αυτή  επιτρέπεται  εφόσον  η
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των σαράντα χιλιάδων
(40.000) ευρώ. Το σχετικό συμφωνητικό υπογράφεται από το ως άνω όργανο.

3. Με αιτιολογημένη απόφαση του Ειδικού ή Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ή του Περιφερειάρχη στον
οποίο υπάγεται η αρμόδια για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσία επιτρέπεται, με
επιλογή μεταξύ τριών (3) τουλάχιστον προσφορών που λαμβάνονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα της
επιλογής του, εγγεγραμμένα σε κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, ο οποίος καταρτίζεται
και  τηρείται  για  το  σκοπό  εκτέλεσης  ενεργειών  τεχνικής  βοήθειας,  κατόπιν  αποστολής  πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς αυτούς, η σύναψη σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.
Προσφυγή στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι
ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Το σχετικό συμφωνητικό υπογράφεται
από το ως άνω όργανο.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ή του κατά περίπτωση αρμόδιου
Υπουργού ρυθμίζεται η διαδικασία κατάρτισης και τήρησης των καταλόγων προμηθευτών και παρόχων
υπηρεσιών ενεργειών τεχνικής βοήθειας για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, και εξειδικεύονται οι
όροι  εγγραφής  των  οικονομικών  φορέων  σε  αυτούς,  οι  όροι  επιλογής  του  αναδόχου  κατά  τις
παραγράφους 2 και 3, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

5. Αν η αρμόδια για την εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσία δεν υπάγεται σε Γενικό ή Ειδικό
Γραμματέα Υπουργείου, οι  αποφάσεις  των παραγράφων 2 και 3 εκδίδονται από το όργανο στο οποίο
υπάγεται  και  στην  περίπτωση  νομικών  προσώπων  από  το  αρμόδιο,  σύμφωνα  με  το  οικείο  θεσμικό
πλαίσιο, αποφασίζον όργανο.

6. Σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας
των  συγχρηματοδοτούμενων  προγραμμάτων  του  ΕΣΠΑ,  του  ΕΟΧ  ή  άλλων  ενωσιακών  ή  διεθνών
προγραμμάτων ή/και ταμείων, η σύναψη αυτών κατά το άρθρο 328 χωρεί με αιτιολογημένη απόφαση του
προϊσταμένου της αρμόδιας για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσίας.
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Άρθρο 377 

Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις: [...]

(5) της παρ. 10 του άρθρου 28, της παρ. 6 του άρθρου 48 και της παρ. 5 του άρθρου 70 του ν. 4314/2014
(Α΄265), [...]

(62) του π.δ. 4/2002 (Α΄ 3), με την επιφύλαξη της παρ. 13 του άρθρου 379, [...]

(70) των άρθρων 17 έως 23 της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας,  Ανάπτυξης και Τουρισμού με
αριθμ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/2016 (Β΄ 449), με την επιφύλαξη της παρ. 13 του άρθρου 379.

Άρθρο 379 

Έναρξη ισχύος (άρθρα 90 παράγραφοι 1-2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 106 παράγραφοι 1-2 της
Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

[…] 5. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 119, της παραγράφου 8 του άρθρου 200, καθώς και του άρθρου
329 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2017.[...]

13. Η ισχύς της περίπτωσης 62 και 70 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2017.

Άρθρο 73 

Λόγοι αποκλεισμού (άρθρο 57 παράγραφοι 1 έως 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης όταν αποδεικνύουν, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 ή είναι γνωστό
στην αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για
έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  2  της  απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της  31.7.2003,  σ.  54),  καθώς  και  όπως  ορίζεται  στην  κείμενη  νομοθεσία  ή  στο  εθνικό  δίκαιο  του
οικονομικού φορέα,

γ)  απάτη,  κατά την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002,  για  την  καταπολέμηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  164  της  22.6.2002,  σ.  3)  ή  ηθική  αυτουργία  ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ
L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
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και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

Η  υποχρέωση αποκλεισμού  οικονομικού  φορέα εφαρμόζεται  επίσης  όταν  το  πρόσωπο εις  βάρος  του
οποίου  εκδόθηκε  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας,
εάν η αναθέτουσα αρχή:

α)  γνωρίζει  ότι  ο  εν  λόγω  οικονομικός  φορέας  έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την
καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  και  αυτό  έχει  διαπιστωθεί  από  δικαστική  ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ,  σύμφωνα με διατάξεις  της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.

Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
του  είτε  καταβάλλοντας  τους  φόρους  ή  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  που  οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος
σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

3. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβλέπει στα έγγραφα της σύμβασης παρέκκλιση:

α)  από τον  υποχρεωτικό  αποκλεισμό  που προβλέπεται  στις  παραγράφους  1  και  2  κατ’  εξαίρεση,  για
επιτακτικούς λόγους δημόσιου  συμφέροντος,  όπως δημόσιας  υγείας ή  προστασίας  του περιβάλλοντος
ή/και

β) από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στην παρ. 2, όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίοεδάφιο της
παρ.  2,  πριν  από  την  εκπνοή  της  προθεσμίας  αίτησης  συμμετοχής  ή  σε  ανοικτές  διαδικασίες  της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

4. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

α)  εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  αποδείξει  με  κατάλληλα  μέσα  αθέτηση  των  ισχυουσών
υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18,

β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί  υπό πτώχευση ή έχει  υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
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διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη
σε εθνικές διατάξεις νόμου,

γ)  εάν  η  αναθέτουσα αρχή  διαθέτει  επαρκώς εύλογες  ενδείξεις  που  οδηγούν στο  συμπέρασμα ότι  ο
οικονομικός  φορέας  συνήψε συμφωνίες  με  άλλους  οικονομικούς  φορείς  με  στόχο τη  στρέβλωση  του
ανταγωνισμού,

δ)  εάν  μία  κατάσταση  σύγκρουσης  συμφερόντων  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  24  δεν  μπορεί  να
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

ε)  εάν  μία  κατάσταση  στρέβλωσης  του  ανταγωνισμού  από  την  πρότερη  συμμετοχή  των  οικονομικών
φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48,
δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με
αναθέτοντα  φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης  παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  πρόωρη
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

ζ)  εάν  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79,

η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
της  αναθέτουσας  αρχής,  να  αποκτήσει  εμπιστευτικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  του  αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει  εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση,

θ)  Εάν η  αναθέτουσα αρχή μπορεί  να αποδείξει,  με  κατάλληλα μέσα,  ότι  ο  οικονομικός  φορέας έχει
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

5. Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην
αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην
παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας
είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, στην περίπτωση των καταστάσεων της περίπτωσης β΄ της
παρ. 4.

6. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν
έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2.

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι αναθέτουσες
αρχές μπορούν να αποκλείουν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας
βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 4.

7.  Οποιοσδήποτε  οικονομικός  φορέας  εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους 1 και 4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί
να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα,
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ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας
με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε
επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα
μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και
τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή,
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει
αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης
παραχώρησης  δεν  μπορεί  να  κάνει  χρήση  της  δυνατότητας  που  παρέχεται  βάσει  της  παρούσας
παραγράφου κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος
στο οποίο ισχύει η απόφαση.

8.  Η  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής  για  την  διαπίστωση  της  επάρκειας  ή  μη  των  επανορθωτικών
μέτρων  κατά  την  προηγούμενη  παράγραφο  εκδίδεται  μετά  από  σύμφωνη  γνώμη  της  επιτροπής  της
επόμενης παραγράφου, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του
σχεδίου απόφασης της αναθέτουσας αρχής στην εν λόγω επιτροπή συνοδευόμενου από όλα τα σχετικά
στοιχεία.  Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας  η  αναθέτουσα αρχή αποκλείει  από τη
διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  τον  εν  λόγω οικονομικό  φορέα.  Η  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής,
καθώς και η απόφαση με την οποία γίνονται δεκτά ένδικα βοηθήματα κατ΄αυτής, κοινοποιείται στην Αρχή.

9. Για τις ανάγκες των παραγράφων 7 και 8 συνιστάται επιτροπή που απαρτίζεται από εκπροσώπους του
Υπουργού  Οικονομίας,  Ανάπτυξης  και  Τουρισμού,  του  Υπουργού  Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας  και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,  καθώς και  του  Υπουργού Υποδομών,  Μεταφορών και  Δικτύων.  Η ως άνω
επιτροπή  συγκροτείται  με  απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομίας,  Ανάπτυξης  και  Τουρισμού  η  οποία
εκδίδεται  εντός  μηνός  από  τη  δημοσίευση  του  παρόντος  και  ρυθμίζει  τις  αναγκαίες  λεπτομέρειες
οργάνωσης  και  λειτουργίας  της.  Χρέη  Προέδρου  εκτελεί  ο  εκπρόσωπος  του  Υπουργείου  Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Άρθρο 83 

Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και πιστοποίηση από οργανισμούς δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 64 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1.  Η λειτουργία  όλων των επίσημων καταλόγων εγκεκριμένων εργοληπτών,  προμηθευτών ή  παρόχων
υπηρεσιών,  συμπεριλαμβανομένων  των  μελετητών,  που  προβλέπονται  από  τις  εκάστοτε  ισχύουσες
εθνικές  διατάξεις  ή/και  η  πιστοποίηση  από  οργανισμούς  πιστοποίησης  που  συμμορφώνονται  με  τα
ευρωπαϊκά  πρότυπα  πιστοποίησης,  κατά  την  έννοια  του  Παραρτήματος  VII  του  Προσαρτήματος  Α΄,
διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Η  Αρχή  ανακοινώνει  στην  Επιτροπή  και  στα  λοιπά  κράτη  -  μέλη  τη  διεύθυνση  του  οργανισμού
πιστοποίησης  ή  του  οργανισμού  που  είναι  υπεύθυνος  για  τους  επίσημους  καταλόγους,  στον  οποίο
αποστέλλονται οι αιτήσεις.

2. Οι προϋποθέσεις εγγραφής στους επίσημους καταλόγους εγκεκριμένων εργοληπτών, προμηθευτών ή
παρόχων  υπηρεσιών,  καθώς  και  οι  προϋποθέσεις  που  αφορούν  την  έκδοση  πιστοποιητικών  από
οργανισμούς  πιστοποίησης  που  συμμορφώνονται  με  τα  ευρωπαϊκά  πρότυπα  πιστοποίησης,  κατά  την
έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄, προσαρμόζονται στις διατάξεις των άρθρων 73 έως
83.  Αιτήσεις  εγγραφής μπορούν να υποβάλλονται  και από οικονομικούς φορείς,  οι  οποίοι  ανήκουν σε
ένωση και επικαλούνται  πόρους,  που τους διαθέτουν άλλοι  συμμετέχοντες  σε αυτήν,  σύμφωνα με το
άρθρο  78.  Σε  αυτές  τις  περιπτώσεις,  οι  εν  λόγω  οικονομικοί  φορείς  αποδεικνύουν  στην  αρχή  που
συντάσσει τον επίσημο κατάλογο ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αυτούς τους πόρους καθ’ όλη τη διάρκεια
ισχύος του πιστοποιητικού, που πιστοποιεί την εγγραφή τους στον επίσημο κατάλογο και ότι οι εν λόγω
συμμετέχοντες  στην  ένωση  συνεχίζουν  να  πληρούν,  κατά  το  ίδιο  διάστημα,  τις  απαιτήσεις  ποιοτικής
επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό που επικαλούνται οι φορείς αυτοί
για την εγγραφή τους.
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3. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό
μπορούν, για την εκάστοτε σύμβαση, να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής
εκδιδόμενο  από  την  αρμόδια  αρχή  ή  το  πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  τον  αρμόδιο  οργανισμό
πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

4.  Η  πιστοποιούμενη  εγγραφή  στους  επίσημους  καταλόγους  από  τους  αρμόδιους  οργανισμούς  ή  το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

5.  Η εγγραφή και κατάταξη στα Μ.Ε.Ε.Π.,  Μητρώο Μελετητών και Μητρώο Γραφείων Μελετών,  και η
κατοχή  αντίστοιχου  πτυχίου  αποτελεί  τεκμήριο  τεχνικής  καταλληλότητας  γενικής  εμπειρίας  στην
καλούμενη τάξη και κατηγορία του αντίστοιχου Μητρώου.

6. Οι πληροφορίες που μπορούν να συναχθούν από την εγγραφή σε επίσημους καταλόγους ή από την
πιστοποίηση δεν τίθενται υπό αμφισβήτηση χωρίς αιτιολόγηση. Όσον αφορά την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, μπορεί να ζητείται πρόσθετο πιστοποιητικό από κάθε
εγγεγραμμένο οικονομικό φορέα, όποτε πρόκειται να ανατεθεί μια σύμβαση.

Οι αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν την παράγραφο 3 και το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρούσας
παραγράφου μόνον προς όφελος των οικονομικών φορέων που είναι εγκατεστημένοι στο κράτος-μέλος το
οποίο έχει καταρτίσει τον επίσημο κατάλογο.

7. Οι απαιτήσεις προσκόμισης αποδείξεων για τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, που καλύπτονται από τον
επίσημο κατάλογο ή το πιστοποιητικό, είναι σύμφωνες με τo άρθρo 80, και, ανάλογα με την περίπτωση, με
το άρθρο 82. Για την εγγραφή των οικονομικών φορέων άλλων κρατών μελών σε επίσημο κατάλογο ή για
την πιστοποίησή τους, δεν απαιτούνται άλλες αποδείξεις ή δηλώσεις, πλην εκείνων που ζητούνται από
τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν, ανά πάσα στιγμή, την εγγραφή τους σε επίσημο κατάλογο ή την
έκδοση πιστοποιητικού. Ενημερώνονται,  σε ευλόγως σύντομο χρονικό διάστημα,  για την απόφαση της
αρχής που συντάσσει τον επίσημο κατάλογο ή του αρμόδιου οργανισμού πιστοποίησης.

8. Η εν λόγω εγγραφή ή πιστοποίηση δεν επιβάλλεται στους οικονομικούς φορείς άλλων κρατών μελών
προκειμένου να συμμετάσχουν σε δημόσια σύμβαση. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν τα ισοδύναμα
πιστοποιητικά  που  εκδίδονται  από  οργανισμούς  εγκατεστημένους  σε  άλλα  κράτη-μέλη.  Αποδέχονται,
επίσης, και άλλα ισοδύναμα αποδεικτικά μέσα.

9.  Εφόσον  ζητηθεί,  η  Αρχή θέτει  στη διάθεση άλλων κρατών μελών κάθε πληροφορία  σχετικά με τα
έγγραφα που προσκομίζονται ως απόδειξη ότι οι οικονομικοί φορείς πληρούν τις απαιτήσεις εγγραφής
στον επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή ως απόδειξη ότι οι οικονομικοί φορείς από
άλλο κράτος-μέλος διαθέτουν ισοδύναμη πιστοποίηση.

10.  Με  προεδρικά  διατάγματα  που  εκδίδονται  μετά  από  πρόταση  των  κατά  περίπτωση  αρμοδίων
Υπουργών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ρυθμίζονται
θέματα για την κατάρτιση και λειτουργία επίσημων καταλόγων εγκεκριμένων οικονομικών φορέων, ιδίως
δε  η  αρμόδια  υπηρεσία  τήρησής  τους,  οι  ειδικότερες  προϋποθέσεις,  τα  κριτήρια  και  οι  διατυπώσεις
εγγραφής  και  κατάταξης  των οικονομικών  φορέων σε  αυτούς,  συμπεριλαμβανομένων  των αναγκαίων
δικαιολογητικών, η διαδικασία τήρησης και ενημέρωσής τους και οι περιπτώσεις διαγραφής από αυτούς,
ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας τους είτε συνολικά είτε ανά κλάδο ή κατηγορία, η διαλειτουργικότητα
των ηλεκτρονικών καταλόγων με άλλα πληροφοριακά συστήματα, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα.
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Άρθρο 303 

Συστήματα προεπιλογής (άρθρο 77 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να θεσπίζουν και να διαχειρίζονται σύστημα
προεπιλογής των οικονομικών φορέων.

Οι αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι θεσπίζουν ή διαχειρίζονται ένα σύστημα προεπιλογής εξασφαλίζουν τη
δυνατότητα των οικονομικών φορέων να υποβάλουν, ανά πάσα στιγμή, αίτηση για προεπιλογή.

2.  Το  σύστημα που προβλέπεται  στην  παράγραφο 1  είναι  δυνατόν  να  περιλαμβάνει  διάφορα στάδια
προεπιλογής.

Οι αναθέτοντες φορείς θεσπίζουν αντικειμενικά κριτήρια και κανόνες για τον αποκλεισμό και την επιλογή
οικονομικών  φορέων που υποβάλουν αίτηση για προεπιλογή,  καθώς και  αντικειμενικούς  κανόνες  και
κριτήρια για τη λειτουργία του συστήματος προεπιλογής, που καλύπτουν θέματα όπως η εγγραφή στο
σύστημα, η περιοδική επικαιροποίηση των προεπιλογών, αν υπάρχουν, και η διάρκεια του συστήματος.

Όταν τα εν λόγω κριτήρια και κανόνες περιέχουν τεχνικές προδιαγραφές, εφαρμόζονται τα άρθρα 282 έως
284. Τα κριτήρια και κανόνες είναι δυνατόν να επικαιροποιούνται, όπου απαιτείται.

3.  Τα κριτήρια και κανόνες που αναφέρονται στην παρ. 2 παρέχονται,  κατόπιν σχετικής αίτησης τους,
στους  ενδιαφερόμενους  οικονομικούς  φορείς.  Η  επικαιροποίηση  αυτών  των  κριτηρίων  και  κανόνων
ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.

Εάν ένας αναθέτων φορέας κρίνει ότι το σύστημα προεπιλογής ορισμένων τρίτων φορέων ή οργανισμών
ανταποκρίνεται  στις  απαιτήσεις  του,  ανακοινώνει  στους  ενδιαφερόμενους  οικονομικούς  φορείς  τις
επωνυμίες των εν λόγω τρίτων φορέων ή οργανισμών.

4.  Οι  αναθέτοντες  φορείς  τηρούν μητρώο των προεπιλεγέντων οικονομικών φορέων·  το μητρώο αυτό
μπορεί  να  χωρίζεται  σε  κατηγορίες  ανάλογα  με  τα  είδη  των  συμβάσεων  για  τις  οποίες  ισχύει  η
προεπιλογή.

5. Όταν η προκήρυξη σύμβασης γίνεται με γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής, οι
συγκεκριμένες  συμβάσεις  έργων,  προμηθειών  ή  υπηρεσιών  που  καλύπτονται  από  το  σύστημα
προεπιλογής  ανατίθενται  με  κλειστή  διαδικασία  ή  διαδικασία,  όπου  όλοι  οι  προσφέροντες  ή  οι
συμμετέχοντες  επιλέγονται  μεταξύ  των  υποψηφίων  που  έχουν  ήδη  προεπιλεγεί  βάσει  ενός  τέτοιου
συστήματος.

6. Οποιαδήποτε έξοδα χρεώνονται σε σχέση με τις αιτήσεις προεπιλογής ή με την επικαιροποίηση ή τη
διατήρηση ήδη χορηγηθείσας  προεπιλογής,  σύμφωνα με  το σύστημα προεπιλογής  είναι  ανάλογα  του
παραγόμενου κόστους.

Άρθρο 116 

Επιλογή των διαδικασιών

1. Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις
διαδικασίες  που  προβλέπονται  στο  άρθρο  26  και  στις  διαδικασίες  της  απευθείας  ανάθεσης  και  του
συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 118 και στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου
303  αναλόγως  εφαρμοζόμενου. Τα  ανώτατα  χρηματικά  όρια  των  άρθρων  117  και  118,  μπορεί  να
αναπροσαρμόζονται  με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Οικονομικών  και  του  καθ’  ύλην  αρμοδιου
Υπουργού.

2. Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της
Αρχής.
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Άρθρο 221 

Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων

1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα
αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,

β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης,

γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,

δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης
καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,

ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των
προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της
διαδικασίας,

στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,

ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της
παράτασης  του  συμβατικού  χρόνου,  κάθε  άλλης  τροποποίησης  της  σύμβασης  και  της  έκπτωσης  του
αναδόχου και

η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται
ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής.

2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά εκδίδουν γνώμη (συμπεριλαμβανομένης της
βαθμολόγησης) μετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων προτάσεων (π.χ. βαθμολόγησης). Η γνώμη
(π.χ  επί  της  βαθμολόγησης)  του  οργάνου  είναι  η  πρόταση  που  συγκεντρώνει  την  πλειοψηφία  των
παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη των οργάνων αυτών να προκύπτει από το μέσο όρο των προτάσεων.

3. Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση
ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων
σε  ετήσια  βάση  δεν  αποκλείει  τη  συγκρότηση  οργάνου  συγκεκριμένης/ων  σύμβασης  ή  συμβάσεων.
Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν
έχουν  ολοκληρωθεί  εντός  του  έτους,  συνεχίζονται  και  ολοκληρώνονται  από  το  ίδιο  όργανο.  Στην
περίπτωση  της  διενέργειας  συγκεντρωτικών  αγορών  από  ΚΑΑ,  τα  αντίστοιχα  γνωμοδοτικά  όργανα
συγκροτούνται  με  απόφασή  τους.  Με τις  αποφάσεις  της  παρούσας  δύνανται  να  συγκροτούνται  κατά
περίπτωση  και  έκτακτες  επιτροπές  ή  ομάδες  εργασίας  για  την  αντιμετώπιση  ειδικών  θεμάτων  που
αφορούν  τις  διαδικασίες  σύναψης.  Οι  αποφάσεις  συγκρότησης  των  γνωμοδοτικών  οργάνων
κοινοποιούνται στα μέλη αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται.

4. Με την απόφαση της παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των
μελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικα με τα
ανωτέρω.

5.  Στο στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  ως γνωμοδοτικά όργανα μπορεί να ορίζονται και οργανωτικές
μονάδες ενταγμένες στη διοικητική δομή της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που έχει  αναλάβει την
εκτέλεση της σύμβασης.

6. Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του ν.  2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας»,  εφαρμόζονται  οι  σχετικές
διατάξεις του ως άνω νόμου.

7. Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει υποχρεωτικά ένα μέλος του
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Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344.

8. Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω ισχύουν και τα ακόλουθα:

α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς
μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ χωρίς
να  συνυπολογίζεται  το  κονδύλιο  του  ΦΠΑ,  η  επιτροπή διαγωνισμού  αποτελείται  από  τρεις  τεχνικούς
υπαλλήλους  της  αναθέτουσας  αρχής  που  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  μητρώο  της  περίπτωσης  η΄  της
παρούσας παραγράφου και που ορίζονται από το αρμόδιο όργανο μετά από κλήρωση. Στις εργασίες της
επιτροπής  μπορεί  να  παρίσταται,  χωρίς  δικαίωμα  ψήφου,εκπρόσωπος  των  εργοληπτών,  που
υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις.

β) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας ή η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου υπερβαίνει το
όριο της περίπτωσης α΄, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από:

αα) Τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, εγγεγραμμένους
στο  μητρώο  της  περίπτωσης  η'  της  παρούσας  παραγράφου,  με  εμπειρία,  τεχνική  εξειδίκευση  και
ειδικότητες που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών.

ββ) Έναν (1) εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α. που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από την Περιφερειακή
Ένωση Δήμων της έδρας της αναθέτουσας αρχής εγγεγραμμένους στο μητρώο της περίπτωσης στ΄.

γγ)  Έναν  (1)  εκπρόσωπο  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  της  Ελλάδας  (TEE),  που  υποδεικνύεται  με  τον
αναπληρωτή του από τα αρμόδια όργανα του TEE εγγεγραμμένους στο μητρώο της περίπτωσης στ΄.

δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων εγγεγραμμένους στο μητρώο της περίπτωσης στ΄,
που υποδεικνύεται μαζί  με  τον αναπληρωτή του,  από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις,  όταν
πρόκειται για έργα των οποίων ο προϋπολογισμός εκτός ΦΠΑ και αναθεώρησης, ισούται ή υπερβαίνει το
όριο εφαρμογής της Οδηγίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 ή και οργανώσεις σε επίπεδο Περιφέρειας,
εφόσον υπάρχουν, στις λοιπές περιπτώσεις.

γ)  Η  επιτροπή  διαγωνισμού  της  περίπτωσης  β΄,  συγκροτείται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  του  φορέα
κατασκευής του έργου.

δ) Στις περιπτώσεις του άρθρου 50 ή όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη  προσφοράς  βάσει  βέλτιστης  σχέσης  ποιότητας  –  τιμής,  υπάλληλοι  της  αναθέτουσας  αρχής
απαγορεύεται  να  ορίζονται  ως  μέλη  της  επιτροπής  διαγωνισμού  και  συνεπώς  δεν  συμμετέχουν  στη
δημόσια κλήρωση.

ε) Για τον ορισμό των μελών της επιτροπής διαγωνισμού, η αρμόδια για τη διεξαγωγή του υπηρεσία ζητά
εγκαίρως  την  υπόδειξη  των  μελών  και  των  εκπροσώπων  των  κοινωνικών  φορέων  (ΤΕΕ  ή  άλλου
Επιμελητηρίου,  Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και  των εργοληπτικών οργανώσεων),  κατά την επόμενη
περίπτωση. Οι φορείς στους οποίους υπηρετούν οι  υπάλληλοι και οι λοιποί εκπρόσωποι παρέχουν τις
αναγκαίες διευκολύνσεις για την άσκηση των καθηκόντων τους.

στ)  Για  τον  ορισμό  του  εκπροσώπου  τους,  τα  Επιμελητήρια,  οι  Περιφερειακές  Ενώσεις  Δήμων  και  οι
εργοληπτικές  οργανώσεις  διενεργούν  με  ευθύνη  τους  δημόσια  κλήρωση  κατά  τις  κείμενες  διατάξεις,
ύστερα από έγκαιρη δημοσιοποίηση της ημέρας και ώρας διενέργειάς της,  από σχετικούς καταλόγους
(μητρώα) προσώπων, που καταρτίζονται και τηρούνται με ευθύνη των παραπάνω φορέων. Η αναθέτουσα
αρχή  ορίζει  τα  υποδειχθέντα  μέλη,  αφού  λάβει  υπόψη  της  αιτήματα  εξαίρεσης,  λόγω  κατάστασης
σύγκρουσης  συμφερόντων  στο  συγκεκριμένο  διαγωνισμό.  Στην  περίπτωση  αυτή  υποδεικνύονται
αντικαταστάτες των εξαιρεθέντων μελών, κατά τη διαδικασία της προηγούμενης περίπτωσης ε΄.

ζ)  Στις  επιτροπές  ετήσιας  βάσης,  το  μέλος  που  εκπροσωπεί  τον φορέα χρήσης  του  έργου,  μπορεί  να
ορίζεται από την αρχή ή σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση με αντίστοιχο προσδιορισμό και του μέλους
αντί του οποίου συμμετέχει στη επιτροπή.

24



η) Συνιστάται  και  τηρείται  στη Γενική Γραμματεία  Υποδομών Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών
Σύναψης  Δημοσίων  Συμβάσεων  Έργων,  Μελετών,  Τεχνικών  και  Λοιπών  Συναφών  Επιστημονικών
Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται τεχνικοί υπάλληλοι όλων των αναθετουσών αρχών
ή  αναθετόντων  φορέων,  των  Ανεξάρτητων  Αρχών  και  της  Βουλής  των  Ελλήνων.  Με  απόφαση  του
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για
την  εγγραφή  στο  Μητρώο,  η  διαδικασία  κατάρτισης  και  τήρησης  του  Μητρώου,  τα  καθήκοντων  των
εγγεγραμμένων, τα πειθαρχικά αδικήματά τους και κάθε άλλο σχετικά με τα παραπάνω αναγκαίο θέμα.

9.  Ειδικά  στις  δημόσιες  συμβάσεις  μελετών  και  παροχής  τεχνικών  υπηρεσιών  και  λοιπών  συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών, πέραν των ανωτέρω στις παραγράφους 1 έως 7, ισχύουν και τα ακόλουθα:

α) Για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών του παρόντος Βιβλίου η αναθέτουσα Αρχή συγκροτεί, μετά από
δημόσια κλήρωση, με απόφασή της, Επιτροπή Διαγωνισμού, που αποτελείται από τρία μέλη. Δύο από τα
μέλη είναι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, με τους αναπληρωτές τους, εγγεγραμμένοι στο μητρώο της
περίπτωσης η΄ της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου που έχουν εμπειρία και προσόντα σχετικά με το
αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης και ένας εξ αυτών ορίζεται ως πρόεδρος με τον αναπληρωτή του.

β) Κατ’ εξαίρεση η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί να συγκροτείται από πέντε μέλη, αν κατά την κρίση της
αναθέτουσας  αρχής  η  προς  ανάθεση  σύμβαση  είναι  πολύπλοκη  και  απαιτεί  εξειδικευμένη  εμπειρία.
Τέσσερα από τα μέλη είναι τεχνικοί υπάλληλοι, με τους αναπληρωτές τους εγγεγραμμένοι στο μητρώο της
περίπτωσης η΄ της προηγούμενης παραγράφου και με εμπειρία και προσόντα σχετικά με το αντικείμενο
της υπό ανάθεση σύμβασης, εκ των οποίων ένας ορίζεται ως πρόεδρος με τον αναπληρωτή του.

γ) Ένα από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού με τον αναπληρωτή του υποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση
από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, μετά από σχετικό αίτημα της αναθέτουσας Αρχής. Ο εκπρόσωπος
του  Τ.Ε.Ε.  προκύπτει  από  δημόσια  κλήρωση  που  διενεργείται  στο  Τ.Ε.Ε.  με  βάση  κατάλογο  που
συντάσσεται  κατόπιν  σχετικής  πρόσκλησης  ανά κατηγορία  κύριας  μελέτης κατ’  έτος.  Αν  το  Τ.Ε.Ε.  δεν
ανταποκριθεί  μέσα  σε  προθεσμία  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  πρόσκλησης,
επιλέγεται από την αναθέτουσα αρχή πρόσωπο μέλος του Τ.Ε.Ε..

δ) Σε περιπτώσεις ανάθεσης συμβάσεων με ιδιαίτερα σύνθετο, πολύπλοκο και εξειδικευμένο αντικείμενο,
μπορεί  με  απόφαση  του  Υπουργού  Υποδομών,  Μεταφορών  και  Δικτύωννα  καθορίζονται  πρόσθετα
προσόντα  που  πρέπει  να  πληρούν  τα  μέλη  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  κατά  παρέκκλιση  των  όσων
ορίζονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄.

ε) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην περίπτωση η΄ της παραγράφου 8.

10. Πριν από τις κληρώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 8 και 9 προηγείται η δημοσιοποίηση των
στοιχείων  της  σύμβασης,  στην  ιστοσελίδα  του  κυρίου  του  έργου  και  του  Υπουργείου  Υποδομών,
Μεταφορών  και  Δικτύων.  Η  κλήρωση  διενεργείται  υποχρεωτικά  με  βάση  το  ηλεκτρονικό  σύστημα
κληρώσεων  της  παραγράφου  6  του  άρθρου  118,  μεταξύ  των  τεχνικών  υπαλλήλων  του  μητρώου  της
περίπτωσης η' της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας με βάση την
έδρα της αναθέτουσας αρχής, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης
β΄ της παραγράφου 8 ή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 9, κατά περίπτωση. Άρνηση εκτέλεσης των
καθηκόντων συνιστά πειθαρχικό αδίκημα του υπαλλήλου και διώκεται κατά τις οικείες διατάξεις. Κατά τα
λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226).

11. Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην
παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα:

α)  Συγκροτείται  τριμελές  ή  πενταμελές  γνωμοδοτικό  όργανο  (Επιτροπή  διενέργειας/επιτροπή
αξιολόγησης).  Για  την  εξέταση  των  προβλεπόμενων  ενστάσεων  και  προσφυγών  που  υποβάλλονται
ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής,  συγκροτείται  χωριστό  γνωμοδοτικό  όργανο  τριμελές  ή  πενταμελές
(Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού
οργάνου  που είναι  αρμόδιο  για  τα  υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη  διαδικασία  ανάθεσης
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(αξιολόγησης προσφορών κ.λπ.).

β)  Για  την  παρακολούθηση  και  την  παραλαβή  της  σύμβασης  προμήθειας  συγκροτείται  τριμελής  ή
πενταμελής  Επιτροπή  παρακολούθησης  και  παραλαβής  με  απόφαση  του  αρμόδιου  αποφαινομένου
οργάνου.  Το  όργανο  αυτό  εισηγείται  για  όλα  τα  θέματα  παραλαβής  του  φυσικού  αντικειμένου  της
σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς
παραλαβή  αντικειμένου  της  σύμβασης,  εφόσον  προβλέπεται  από  τη  σύμβαση  ή  κρίνεται  αναγκαίο,
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων
της  σύμβασης  και  την  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων  του  αναδόχου  και  εισηγείται  τη  λήψη  των
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου
οργάνου  μπορεί  να  συγκροτείται  δευτεροβάθμια  επιτροπή  παρακολούθησης  και  παραλαβής  με  τις
παραπάνω αρμοδιότητες.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζονται οι όροι για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων, μόνιμων ή μη,
και των δευτεροβάθμιων επιτροπών παραλαβής, η σύνθεση αυτών, η διαδικασία επιλογής των μελών
τους και κάθε άλλο θέμα σχετικά με το παραπάνω.

δ)  Για  την  παραλαβή  του  αντικειμένου  τμηματικού  ή  συνολικού  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών
συγκροτείται τριμελής Επιτροπή παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Εφόσον
απαιτούνται  ειδικές  γνώσεις  ένα  τουλάχιστον  μέλος  της  επιτροπής  πρέπει  να  έχει  την  αντίστοιχη
ειδικότητα. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για την συμπλήρωση ή την συγκρότηση της ανωτέρω
επιτροπής η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από άλλη αναθέτουσα αρχή τη διάθεση υπαλλήλου ή
υπαλλήλων της για τη συγκρότηση της Επιτροπής.

ε) Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου,  οι  αναθέτουσες αρχές
μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226).

στ) Τα γνωμοδοτικά όργανα της παρούσας παραγράφου συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν
με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό ή σε άλλο φορέα του δημοσίου
τομέα και λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

Άρθρο 105 

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης
της  σύμβασης,  σύμφωνα  με  τα  άρθρα  360  επόμενα.  Στις  διαδικασίες  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης
προμηθειών ή  γενικών υπηρεσιών,  το αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο,  με  αιτιολογημένη  εισήγησή  του,
μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα
κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης,

2.  Η  αναθέτουσα  αρχή  κοινοποιεί  αμέσως  την  απόφαση  κατακύρωσης,  μαζί  με  αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από
τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
κ.λπ., επί αποδείξει.

3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και
ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων
και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί
αυτών,

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36
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του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και

γ) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση.

4. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

5.  Η  υπογραφή  του  συμφωνητικού  έχει  αποδεικτικό  χαρακτήρα. Εάν  ο  ανάδοχος  δεν  προσέλθει  να
υπογράψει  το  συμφωνητικό,  μέσα  στην  προθεσμία  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόκληση,  κηρύσσεται
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται
στον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 106.

(iii) Ν. 2690/1999 (Α' 45)

Άρθρο 23

Κατάρτιση

Η διοικητική σύμβαση, που συνάπτεται ύστερα από διαγωνισμό ή με απευθείας ανάθεση, καταρτίζεται
από και με την επίδοση στον ενδιαφερόμενο της πράξης με την οποία τελειούται ο διαγωνισμός ή της
πράξης ανάθεσης, αντιστοίχως, εκτός αν στο νόμο ορίζεται διαφορετικά.

(iv) YA  110427/ΕΥΘΥ/1020/16  (  Β΄    3521  )  : “Τροποποίηση  και  αντικατάσταση  της  υπ'  αριθ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015  (ΦΕΚ  Β'  1822)  υπουργικής  απόφασης  «Εθνικοί  κανόνες  επιλεξιμότητας
δαπανών για  τα  προγράμματα  του ΕΣΠΑ 2014 -  2020  -  Έλεγχοι  νομιμότητας  δημοσίων συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς -
Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”

Άρθρο 36

Δαπάνες δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών

1.  Οι  δαπάνες  δημοσίων  συμβάσεων  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών,  είναι  επιλέξιμες  εφόσον  ο
δικαιούχος αναθέσει τη σύμβαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο θεσμικό του πλαίσιο και σε συμμόρφωση
με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

2.  Οι  δαπάνες  δημοσίων  συμβάσεων  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών,  με  εκτιμώμενη  αξία  της
σύμβασης μεγαλύτερης από το ποσό των είκοσι  χιλιάδων (20.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, είναι  επιλέξιμες
εφόσον ο δικαιούχος δημοσιεύει τις προκηρύξεις, προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποφάσεις
για τη  διενέργεια  ανάθεσης  με διαπραγμάτευση (απευθείας  ανάθεση)  των δημοσίων συμβάσεων για
διάστημα  δέκα  (10)  τουλάχιστον  ημερολογιακών  ημερών,  στην  ιστοσελίδα  του  ή/και  της  οικείας
διαχειριστικής αρχής ή του ενδιάμεσου φορέα, πέραν των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις περί
υποχρεωτικής δημοσιοποίησης.

3. Οι δαπάνες δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού αυτών,
οι οποίες αφορούν εργασίες οι οποίες προέκυψαν μετά από τροποποίηση των όρων της αρχικής σύμβασης
είναι επιλέξιμες υπό τον όρο ότι η τροποποίηση δεν είναι ουσιώδης. Ως ουσιώδης τροποποίηση των όρων
της αρχικής σύμβασης νοούνται σωρευτικά τα ακόλουθα:

(α)  η  μεταβολή  των  κύριων  συνιστώντων  στοιχείων  της  ή  η  ουσιώδης  τροποποίηση  των  τεχνικών
προδιαγραφών ή η μεταβολή σημαντικών λειτουργικών ή ποιοτικών χαρακτηριστικών των παραδοτέων
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της σύμβασης ή η κατάργηση ομάδας εργασιών ή παραδοτέου ή άλλου διακριτού μέρους της σύμβασης.

(β) η αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών ή παραδοτέου ή άλλου διακριτού
μέρους της σύμβασης άνω του 10% του συνολικού αρχικού προϋπολογισμού της σύμβασης.

(v)  YA 18709/ΕΥΣΣΑ 413/2016 (Β΄ 449): “Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης
ενεργειών τεχνικής βοήθειας”. 

[Με την περ. 70 της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016 καταργήθηκαν τα άρθρα 17 έως 23 αυτής]

V.  Επί  της  σκοπιμότητας,  της  νομοθετικής  εξουσιοδότησης  και  του  περιεχομένου  της  Υπουργικής
Απόφασης

Η προτεινόμενη Υπουργική Απόφαση αφορά, ως προελέχθη, στον καθορισμό της διαδικασίας κατάρτισης,
έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας (Μέρος Α') και στη διαδικασία κατάρτισης,
λειτουργίας  και  διατήρησης  καταλόγων  προμηθευτών  και  παρόχων  υπηρεσιών  ενεργειών  Τεχνικής
Βοήθειας  (Μέρος  Β',  άρθρα  9  έως  17).  Στο  Μέρος  Β'  (άρθρα  9  έως  17)  θίγονται  θέματα  δημοσίων
συμβάσεων καθώς στα εν λόγω άρθρα ορίζονται α) οι διαδικασίες εγγραφής προμηθευτών και παρόχων
υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στον κατάλογο, β) οι κανόνες δημοσιότητας, που εφαρμόζονται
κατά την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών μέσω καταλόγου,
και γ)  άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες που αφορούν στη διαδικασία ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών
Τεχνικής Βοήθειας των δικαιούχων φορέων.

Α. Η  σκοπιμότητα  έκδοσης  της  υποβληθείσας  Υπουργικής  Απόφασης  προκύπτει  από  τις  ίδιες  τις
εξουσιοδοτικές διατάξεις του ν. 4412/2016, άρθρα 119 παρ. 4 και 329 παρ. 4 και αναλύεται περαιτέρω στο
προοίμιο της εν λόγω απόφασης. Ειδικότερα, στο σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης προβλέπεται ότι “οι
ενέργειες  Τεχνικής  Βοήθειας  αφορούν  στον  προγραμματισμό,  σχεδιασμό,  προετοιμασία,  διαχείριση,
παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα, εφαρμογή και έλεγχο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, καθώς
και δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Οι
ανωτέρω ενέργειες χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους μέσω του προϋπολογισμού
Δημοσίων  Επενδύσεων”.  Περαιτέρω,  αναφέρεται  ως  λόγος  έκδοσης  της  εν  λόγω  απόφασης  η
“αναγκαιότητα  προσαρμογής  του  καθεστώτος  υλοποίησης  των  ενεργειών  τεχνικής  βοήθειας  στις
απαιτήσεις  της  προγραμματικής  περιόδου  2014-2020,  καθώς  και  στο  νέο  θεσμικό  πλαίσιο  δημοσίων
συμβάσεων στη βάση και της εμπειρίας από την υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας, που απαιτεί
επαναπροσδιορισμό της επιλεξιμότητας των δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας και της διαφάνειας
στη διαχείρισή τους, καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή θετική επίπτωση στην υποβοήθηση υλοποίησης
των παρεμβάσεων”. 

Η βούληση του νομοθέτη να προσαρμόσει το καθεστώς υλοποίησης των ενεργειών τεχνικής βοήθειας στο
νέο θεσμικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων, προκύπτει και από το γεγονός ότι δυνάμει των περιπτώσεων
5 και 62 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016 από 1.1.2017 καταργήθηκε το π.δ. 4/2002,
ήτοι το προυφιστάμενο νομικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης των ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας.

Β. Επί της νομοθετικής εξουσιοδότησης της παρ. 4 των άρθρων 119 και 329 του ν. 4412/2016

Στην προκειμένη περίπτωση, αναφορικά με τη νομοθετική εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 των άρθρων
119 και 329 του ν. 4412/2016 σε σχέση με το εξεταστέο σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, παρατηρητέα είναι
τα ακόλουθα:  

Ως προελέχθη, το υποβληθέν σχέδιο Υπουργικής Απόφασης ερείδεται στη νομοθετική εξουσιοδότηση της
παραγράφου  4  των  άρθρων  119  και  329  του  ν.  4412/2016,  σύμφωνα  με  την  οποία  “ρυθμίζεται η
διαδικασία  κατάρτισης  και  τήρησης  των καταλόγων προμηθευτών και  παρόχων υπηρεσιών ενεργειών
τεχνικής βοήθειας για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, και  εξειδικεύονται οι  όροι  εγγραφής των
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οικονομικών φορέων σε αυτούς, οι όροι επιλογής του αναδόχου κατά τις παραγράφους 2 και 3, καθώς και
κάθε  άλλο  σχετικό  θέμα”.  Δεδομένης,  λοιπόν,  της  χρήσης  του  όρου  “εξειδικεύονται”  στη νομοθετική
εξουσιοδότηση δεν φαίνεται να καταλείπονται περιθώρια παρέκκλισης των ρυθμίσεων που προβλέπει η
Υπουργική Απόφαση για τους “όρους εγγραφής των οικονομικών φορέων” και τους “όρους επιλογής του
αναδόχου κατά τις παραγράφους 2 και 3” από την ουσιαστική ρύθμιση των διατάξεων του ν. 4412/2016.
Στο συμπέρασμα αυτό κατατείνει και το προαναφερθέν στην παρούσα υπό Α γεγονός ότι ο νομοθέτης με
την κατάργηση του ΠΔ 4/2002 στόχευε να προσαρμόσει το καθεστώς υλοποίησης των ενεργειών τεχνικής
βοήθειας στο νέο θεσμικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων και όχι να το εξαιρέσει από αυτό.

Σχετικά με τα ανωτέρω σημειώνονται τα εξής:

(i) To άρθρο 11 του υποβληθέντος σχεδίου Υπουργικής Απόφασης, όπου ορίζεται η διαδικασία εγγραφής
στον  κατάλογο  και  προβλέπονται  τα  απαιτούμενα  στοιχεία  που  πρέπει  να  προσκομίσουν  οι
ενδιαφερόμενοι για την εγγραφή του σε αυτόν, αφορά στους όρους εγγραφής των οικονομικών φορέων
στον κατάλογο. Ως εκ τούτου, το εν λόγω άρθρο θα πρέπει να εξειδικεύει τα αντίστοιχα άρθρα του ν.
4412/2016 για  τους λόγους αποκλεισμού,  τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των οικονομικών φορέων στο
πλαίσιο διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης (άρθρα άρθρα 73 έως 75 του ν. 4412/2016) και τα
αποδεικτικά μέσα αυτών (άρθρο 80 του ν. 4412/2016) ή να παραπέμπει στις αντίστοιχες διατάξεις του
νόμου, κατά τρόπο που να ενσωματώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτές
χωρίς να παρεκκλίνει από αυτές.  Κατ' ουσία, οι λόγοι αποκλεισμού, τα κριτήρια επιλογής και οι τρόποι
απόδειξης αυτών όσον αφορά συμβάσεις που ορίζονται στο Βιβλίο Ι ορίζονται εκ του νόμου, δύνανται δε
να εξειδικεύονται περαιτέρω από την αναθέτουσα αρχή με την πρόσκληση εγγραφής στον κατάλογο.

α. Ειδικότερα,  κι  όσον  αφορά τους λόγους  αποκλεισμού  που  περιγράφονται  στο εν  λόγω άρθρο της
υποβληθείσας Υπουργικής Απόφασης παρατηρούνται τα εξής:

Οι περιγραφόμενοι στην υποβληθείσα Υπουργική Απόφαση λόγοι αποκλεισμού διαφοροποιούνται από τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016. Ενδεικτικά αναφέρεται η διάσταση της διατύπωσης του
λόγου περί σύγκρουσης συμφερόντων από την αντίστοιχη διατύπωση της περίπτωσης θ της παραγράφου
4 του άρθρου 73 του ν.  4412/2016.  Στο σημείο  αυτό και  προς βελτίωση της προτεινόμενης  διάταξης
επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο χωρίο παραπέμπει  “στη διαδικασία του άρθρου 19 της παρούσας”
Υπουργικής Απόφασης χωρίς να υφίσταται αντίστοιχο άρθρο.       

Περαιτέρω,  το  άρθρο  73,  το  οποίο  ενσωματώνει  το  άρθρο  57 της  Οδηγίας  2014/24/ΕΕ,  υιοθετεί  ένα
σύστημα  κανόνων  που  εξειδικεύει  τους  υποχρεωτικούς  και  δυνητικούς  λόγους  αποκλεισμού.  Με  τις
παραγράφους 1 και 2 ορίζονται οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού, με στόχο να αποφεύγεται η ανάθεση
συμβάσεων σε οικονομικούς φορείς που τελούν σε μία από τις αναφερόμενες σε αυτό καταστάσεις, ενώ
στην παράγραφο 4 εισάγεται μία σειρά προαιρετικών λόγων αποκλεισμού,  τους οποίους ο νομοθέτης
αφήνει στη διακριτική ευχέρεια κάθε αναθέτουσας αρχής να τους περιλάβει στα έγγραφα της σύμβασης
(προκήρυξη, διακήρυξη). 

Στην προτεινόμενη, ωστόσο, ρύθμιση του άρθρου 11 του υποβληθέντος σχεδίου Υπουργικής Απόφασης
ορίζονται  ως  υποχρεωτικοί  λόγοι  αποκλεισμού  και  λόγοι  οι  οποίοι  σύμφωνα  με  το  άρθρο  73  είναι
προαιρετικοί,  ήτοι  η  ύπαρξη  τυχόν  σύγκρουσης  συμφερόντων,  η  μη  θέση  σε  κατάσταση  πτώχευσης,
εκκαθάρισης, παύσης εργασιών κλπ,  η ύπαρξη σοβαρής πλημμέλειας κατά την εκτέλεση προηγούμενης
δημόσιας  σύμβασης  και  η  διάπραξη σοβαρού επαγγελματικού  παραπτώματος.  Κατ'  αυτόν  τον τρόπο,
όμως,  δεν  καταλείπεται  περιθώριο  διακριτικής  ευχέρειας  επιλογής  των  κριτηρίων  επιλογής  στην
αναθέτουσα αρχή κατά τη σύνταξη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση του
καταλόγου κι,  ως εκ  τούτου,  θα πρέπει  να εξεταστεί  το  ενδεχόμενο να παραμείνει  η  τεθείσα  με την
Οδηγία 2014/24/ΕΕ και το ν. 4412/2016 διάκριση υποχρεωτικών και προαιρετικών λόγων αποκλεισμού.  

Εκ  των  ανωτέρω  προκύπτει  ότι  οι  λόγοι  αποκλεισμού  που  περιγράφονται  στο  εν  λόγω  άρθρο  της
υποβληθείσας Υπουργικής Απόφασης θα πρέπει είτε να αναπροσαρμοστούν προκειμένου να συνάδουν με
τη ρύθμιση του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 είτε να περιγράφονται με ευθεία παραπομπή στη διάταξη
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αυτή.

β. Επίσης,  στο ως άνω άρθρο προβλέπεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν για την
εγγραφή τους στον κατάλογο στοιχεία σχετικά α) με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας
και β) με τις τεχνικές ή /και επαγγελματικές τους ικανότητες, τα οποία θα προσδιορίζονται στο κείμενο της
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  Σύμφωνα, ωστόσο, με τα ανωτέρω ο προσδιορισμός αυτός θα
πρέπει να γίνεται βάσει των προβλεπόμενων στο άρθρο 75 του ν. 4412/2016 (“Κριτήρια Επιλογής”), οπότε
για λόγους διαφάνειας και ασφάλειας δικαίου προτείνεται όπως υπάρξει σαφής παραπομπή στο άρθρο
75 του ν. 4412/2016 στο αντίστοιχο χωρίο της υποβληθείσας Υπουργικής Απόφασης.

γ. Τέλος, στο οικείο άρθρο της υποβληθείσας ρύθμισης προβλέπεται ότι “για όλα τα ανωτέρω, δύναται να
ζητείται η υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης αντί της υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών που τα
επιβεβαιώνουν”,  ενώ  στο  άρθρο  10  προβλέπεται  ότι  “η  εγγραφή  στον  Κατάλογο  συνιστά  απόδειξη
πλήρωσης  των  κριτηρίων  συμμετοχής,  τεχνικής/επαγγελματικής  ικανότητας  και
οικονομικής/χρηματοοικονομικής επάρκειας για την ανάληψη συγκεκριμένης κατηγορίας έργων”. Ωστόσο,
δεν υφίσταται καμία πρόβλεψη για τα αποδεικτικά μέσα για τη μη ύπαρξη λόγων αποκλεισμού και για την
πλήρωση των λοιπών κριτηρίων επιλογής. Δεδομένης, ωστόσο, της υποχρέωσης κατάρτισης διαδικασιών
για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων εκ των προτέρων γνωστές προκειμένου να τηρούνται οι αρχές της
διαφάνειας,  της  ίσης  μεταχείρισης  και  της  ασφάλειας  δικαίου,  προτείνεται όπως  προβλέπεται  ότι  τα
σχετικά  αποδεικτικά  θα  προβλεφθούν  στην  Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  της  αναθέτουσας
αρχής για την κατάρτιση του καταλόγου.

Συναφώς επισημαίνεται ότι στο βαθμό που θα ζητείται αντί αποδεικτικών μέσων υπεύθυνη δήλωση τότε
δεν πρόκειται για απόδειξη, αλλά για προκαταρκτική απόδειξη η οποία  θα πρέπει να ακολουθήσει  τη
διαδικασία του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 2 και 4 του ν.
4412/2016, η χρήση του οποίου  είναι υποχρεωτική για συμβάσεις  κάτω των ορίων εξαιρουμένων των
συμβάσεων του άρθρου 118 του ν. 4412/2016.

(ii)  Στο άρθρο 13 της υποβληθείσας Υπουργικής Απόφασης περιγράφεται η διαδικασία για την υποβολή
ενστάσεων  κατά  των  αποφάσεων  ανάθεσης  στο  πλαίσιο  σύναψης  συμβάσεων  μέσω  καταλόγου.  Η
διαδικασία αυτή καθορίζεται στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου με παραπομπή στη διάταξη του
άρθρου 127 του ν. 4412/2016, ενώ στην παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου προβλέπεται η διαδικασία
εξέτασης  των  υποβληθεισών  ενστάσεων  χωρίς  σχετική  παραπομπή  στο  οικείο  άρθρο  221  του  ν.
4412/2016 (“Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων”). Ως εκ τούτου, σκόπιμο
θεωρείται για την πληρότητα της ρύθμισης να ενσωματωθεί στο υπό εξέταση άρθρο της υποβληθείσας
Υπουργικής Απόφασης σχετική παραπομπή στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016.    

Γ. Επί του περιεχομένου των προτεινόμενων διατάξεων, παρατηρητέα είναι τα εξής:

(i) Στο  δεύτερο  εδάφιο  της  παραγράφου  8  του  άρθρου  12  του  υποβληθέντος  σχεδίου  Υπουργικής
Απόφασης προβλέπεται ότι  “για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης στο πλαίσιο ενεργειών Τεχνικής
Βοήθειας, με  προϋπολογισμό ύψους 10.000 - 20.000 ευρώ, κατά τις διατάξεις του άρθρου 118 και 119
παρ. 6 του  ν.4412/2016 το σχετικό συμφωνητικό υπογράφεται από το αρμόδιο όργανο που εκδίδει την
αιτιολογημένη απόφαση ανάθεσης”. Η ως άνω πρόβλεψη τίθεται εκ περισσού δεδομένου ότι καλύπτεται
από τη διατύπωση των άρθρων 119 παρ. 6 και 105 παρ. 3 εδ. β του ν. 4412/2016 καθώς και του άρθρου 23
του ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας). Ειδικότερα, από τα εν λόγω άρθρα προκύπτει ότι η
διοικητική σύμβαση που συνάπτεται με απευθείας ανάθεση καταρτίζεται από και με την επίδοση στον
ενδιαφερόμενο της πράξης ανάθεσης, η οποία στην προκειμένη περίπτωση του άρθρου 119 παρ. 6 του ν.
4412/2016  εκδίδεται  από  τον  προϊστάμενο  της  αρμόδιας  για  την  εκτέλεση  των  ενεργειών  τεχνικής
βοήθειας υπηρεσίας.

(ii) Τέλος,  επισημαίνεται  ότι  σε  κάθε  περίπτωση  η  παράγραφος  3  του  άρθρου  6  του  ν.  4412/2016
(“Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης”) στην οποία ορίζεται ότι “η σύμβαση δεν
κατατέμνεται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος νόμου,
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εκτός  αν αυτό δικαιολογείται  από αντικειμενικούς  λόγους”  τυγχάνει εφαρμογής  και  στις  υπό εξέταση
δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4412/2016.                                          

Εκ  των ανωτέρω προκύπτει  ότι  η  προτεινόμενη  ρύθμιση  δεν  κατατείνει  σε  παραβίαση  υπερκείμενου
κανόνα δικαίου καθώς δεν εισάγει παρέκκλιση από τους κανόνες της οικείας νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Αρχή διατυπώνει, σύμφωνα με την παράγραφο 2 περ. γ’ (γγ) του άρθρου 2
του ν. 4013/2011, θετική γνώμη επί της Υπουργικής Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης. 

                                                                                                              Αθήνα, 02/02/2017

                                                                                                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                                                                                                                Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος

                                                                                                                                     Μιχαήλ Εκατομμάτης
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