ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ
Γ11/2019
(άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. γγ΄ του ν.4013/2011)
Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα την 28 Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019), ημέρα Πέμπτη
και ώρα 9:30 π.μ. και επί της οδού Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα, όπου και τα γραφεία της,
συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση, μετά από σχετική
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής.
Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά την συνεδρίαση τα ακόλουθα:
Προεδρεύων: Αδάμ Καραγλάνης, Αντιπρόεδρος
Μέλη: Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης, Δημήτριος Σταθακόπουλος, Ερωφίλη Χριστοβασίλη.

Γραμματέας: Αικατερίνη Αλτιπαρμάκη, Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων.
Εισηγήτρια: Ηλιάνα Κανταρτζή, Νομικός - Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν η εισηγήτρια Ηλιάνα Κανταρτζή (με
τηλεδιάσκεψη),η Μίνα Καλογρίδου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων,
η Χριστίνα Καξιρή, Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων καθώς και εκπρόσωποι του
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, οι οποίοι αποχώρησαν πριν από την έναρξη της
διαδικασίας ψηφοφορίας και της λήψης της απόφασης από τα Μέλη της Αρχής.

Θέμα: Αίτημα για διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ.
γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, επί σχεδίου Κανονισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμβάσεων
Προμήθειας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Σχετ.: Το από 20.09.2019 έγγραφο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τμήμα
Λειτουργίας και Προμηθειών), το οποίο υπεβλήθη στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και έλαβε αρ. πρωτ. εισερχ.
4959/20.09.2019, όπως συμπληρώθηκε με τα από 22.10.2019 και 01.11.2019 έγγραφα του
Ταμείου (αρ. πρωτ. εισερχ. ΕΑΑΔΗΣΥ 5547/22.10.2019 και 5745/01.11.2019), με το οποίο
διαβιβάζεται το εν θέματι σχέδιο Κανονισμού.
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I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Με το από 20.09.2019 έγγραφο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφεξής το «ΤΧΣ»),
το οποίο υπεβλήθη στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (εφεξής και «Αρχή») και έλαβε αρ. πρωτ. εισερχ.
4959/20.09.2019, όπως συμπληρώθηκε με τα από 22.10.2019 και 01.11.2019 έγγραφα του
Ταμείου (αρ. πρωτ. εισερχ. ΕΑΑΔΗΣΥ 5547/22.10.2019 και 5745/01.11.2019), διαβιβάζεται
σχέδιο Κανονισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμήθειας Προϊόντων και Παροχής
Υπηρεσιών του εν λόγω νομικού προσώπου.
Το υποβληθέν σχέδιο Κανονισμού προτείνεται κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 377 παρ. 5 του ν.
4412/2016 και 4παρ. 9 περ. ια’ του ν. 3864/2010 (Α’ 119). Ειδικότερα, δυνάμει της
προαναφερόμενης εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016, όπως
συμπληρώθηκε με το άρθρο έκτο του ν. 4431/2016 (ΦΕΚ Α’ 207) (βλ. Γνώμη υπ’ αριθμ. 7/2016
της Αρχής)προβλέπονται τα εξής:
α) Αφενός διατηρούνται σε ισχύ, και μετά την έκδοση του ν. 4412/2016, οι εξουσιοδοτικές
διατάξεις Κανονισμών αναθέσεων από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.,
καθώς και των λοιπών θυγατρικών της κατά την έννοια του άρθρου 188 του ν. 4389/2019, στις
οποίες συγκαταλέγεται και το ΤΧΣ, του οποίου διατηρείται σε ισχύ η εξουσιοδοτική διάταξη του
άρθρου 4 παρ. 9 περ. ια’ του ν. 3864/2010.
β) Αφετέρου παρέχεται εξουσιοδότηση στους ως άνω φορείς να θεσπίζουν, με τους οικείους
Κανονισμούς τους, παρεκκλίσεις από την εθνική νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων για αναθέσεις
άνω και κάτω των ορίων τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της οικείας νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, καθώς και των Ευρωπαϊκών κανόνων, όπως ερμηνεύονται από τη νομολογία του
Δικαστηρίου της ΕΕ και την Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Επιτροπής της 1.8.2006 (ΕΕ C 179/2).
Συναφώς επισημαίνεται ότι έχουν εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 8/2016 Γνώμη της Αρχής επί προσχεδίου
Κανονισμού Αναθέσεων της Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., καθώς και η υπ’ αριθμ.
Γ7/2019 Γνώμη της Αρχής επί σχεδίου Κανονισμού Συμβάσεων Προμήθειας Προϊόντων, Παροχής
Υπηρεσιών, Εκπόνησης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.
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».
Εκ της προπαρατεθείσας διάταξης του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011
προκύπτει ότι η αρμοδιότητα της Αρχής περί παροχής σύμφωνης γνώμης εκτείνεται πέραν των
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κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου και σε κανονισμούς
αναθετουσών αρχών, κατά το μέρος που οι εν λόγω κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα δημοσίων
συμβάσεων. Κατ’ ουσία, η εν λόγω γνωμοδοτική αρμοδιότητα της Αρχής μετουσιώνει την επιλογή
του εθνικού νομοθέτη οι «οργανισμοί δημοσίου δικαίου» (κατά την έννοια του άρθρου 2 της
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) που λειτουργούν χάριν του γενικού συμφέροντος, όπως εν προκειμένω το
ΤΧΣ, να τελούν υπό την εποπτεία της Αρχής όσον αφορά την ορθή τήρηση της ευρωπαϊκής και
εθνικής νομοθεσίας των δημοσίων συμβάσεων και των γενικών αρχών της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ένωσης.
III. Συναφείς Διατάξεις
1. Με το άρθρο 1 του ν. 3864/2010 (ΦΕΚ Α' 119), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την περ.1 της
υποπαρ. Δ.3 της παρ. Δ του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013(ΦΕΚ Α’ 107) προβλέπεται η ίδρυση
νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας». Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής: «Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
με την επωνυμία "Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας" (στο εξής: το "Ταμείο").Για τις
σχέσεις του με την αλλοδαπή, το Ταμείο θα χρησιμοποιεί την επωνυμία "Hellenic Financial
Stability Fund (HFSF)".Η νομική προσωπικότητα αποκτάται από τη δημοσίευση του παρόντος
νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το Ταμείο έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και
ικανότητα να είναι διάδικος, δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα, «ούτε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα»
διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί αμιγώς κατά τους κανόνες της ιδιωτικής
οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Ο αμιγώς ιδιωτικός χαρακτήρας του Ταμείου δεν αναιρείται ούτε από την κάλυψη του συνόλου
του κεφαλαίου του από το Ελληνικό Δημόσιο, ούτε από την έκδοση των προβλεπόμενων
αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών.
Όλως συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει,
εφόσον δεν είναι αντίθετες προς τις διατάξεις και τους στόχους του παρόντος νόμου».
2. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, ως σκοπός του ΤΧΣ προβλέπεται ο
εξής: «1. Σκοπός του Ταμείου είναι η συνεισφορά στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού
τραπεζικού συστήματος, προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος».
3. Με την περ. ια της παρ. 9 του άρθρου 4του ν. 3864/2010,ορίζεται ότι:«9. Το Γενικό
Συμβούλιο αποφασίζει με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής
για τα θέματα που προβλέπονται παρακάτω και είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της ορθής
λειτουργίας και της εκπλήρωσης του σκοπού του Ταμείου. Ειδικότερα, το Γενικό Συμβούλιο: […]
ια. εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Γενικού Συμβουλίου και τον Κανονισμό
Προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών, για κάθε προμήθεια εμπίπτουσα στις διατάξεις των άρθρων
23 παράγραφος 2 περίπτωση ια και παρ. 4 του ν. 4281/2014, κατ’ εξαίρεση από τις διατάξεις και
τους κανόνες περί προμηθειών του ανωτέρω νόμου, […]».
4. Με το άρθρο 188 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94) ορίζεται ότι το ΤΧΣ θεωρείται άμεση
θυγατρική της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε στην οποία μεταβιβάζεται
άνευ ανταλλάγματος το σύνολο του κεφαλαίου του ΤΧΣ από το Ελληνικό Δημόσιο. Ειδικότερα, με
την εν λόγω διάταξη ορίζεται ότι:«1. Από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας της
Εταιρείας τα κατωτέρω νομικά πρόσωπα, των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ή οι τίτλοι που το
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ενσωματώνουν μεταβιβάζονται στην Εταιρεία ή συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος, θεωρούνται για τους σκοπούς του παρόντος νόμου άμεσες θυγατρικές (οι «άμεσες
θυγατρικές»):
α. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
β. Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου του ν. 3986/2011 (Α` 152)
(«ΤΑΙΠΕΔ»).
γ. Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ του ν. 2636/1998 (Α` 198) («ΕΤΑΔ»).
δ. Η Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών Α.Ε., η οποία συστήνεται σύμφωνα με την παράγραφο 8.
Δημόσιες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα του ν. 3429/2005 που το μετοχικό τους κεφάλαιο ή ο
έλεγχος μεταβιβάζεται στην Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 197 θεωρούνται για τους σκοπούς του
παρόντος νόμου λοιπές θυγατρικές (οι «λοιπές θυγατρικές»). [...]
3. Κάθε άμεση θυγατρική της Εταιρείας διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία της
ανεξάρτητα από τις άλλες. Εκτός αν προβλέπεται ρητά διαφορετική ρύθμιση στον παρόντα νόμο,
καμία από τις άμεσες θυγατρικές δεν μπορεί να παρέχει επιδότηση ή άλλη οικονομική ενίσχυση σε
άλλη άμεση θυγατρική. Οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών ή μεταξύ
των λοιπών θυγατρικών της Εταιρείας πραγματοποιούνται με διαφάνεια και όρους ελεύθερης
αγοράς και υπάγονται στους κανόνες που τίθενται στον Εσωτερικό Κανονισμό του άρθρου 189.
Για συναλλαγές μεταξύ των ανωτέρω νομικών προσώπων, η αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό
του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας, εκτός αν αυτές δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών,
οπότε αρκεί απλή γνωστοποίηση της εν λόγω συναλλαγής στο Διοικητικό Συμβούλιο της. Η
παροχή τραπεζικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πιστώσεων, από πιστωτικά
ιδρύματα, στο μέτρο που αυτά θεωρηθούν έμμεσες θυγατρικές της Εταιρείας, αποτελούν
τρέχουσες συναλλαγές των εν λόγω πιστωτικών ιδρυμάτων και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της
παρούσας παραγράφου. Η παρούσα παράγραφος δεν επηρεάζει τη δυνατότητα της Εταιρείας να
επενδύει με οποιονδήποτε τρόπο έσοδά που προορίζονται για επενδύσεις σύμφωνα με το άρθρο
200, σε οποιαδήποτε εκ των άμεσων ή λοιπών θυγατρικών» ή, σε οποιοδήποτε περιουσιακό
στοιχείο αυτών. […]
5. Η πλήρης κυριότητα, νομή και κατοχή του συνόλου του κεφαλαίου του ΤΧΣ, όπως αυτό ενσωματώνεται σε τίτλους σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3864/2010, μεταβιβάζεται από το
Ελληνικό Δημόσιο, άνευ ανταλλάγματος, στην Εταιρεία δυνάμει του παρόντος νόμου. Παρά τη μεταβίβαση αυτή, εκτός αν ρητά αναφέρεται κάτι διαφορετικό στον παρόντα νόμο, οι διατάξεις του
ν.3864/2010 (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των διατάξεων που αφορούν
την εταιρική διακυβέρνηση του ΤΧΣ) εξακολουθούν να ισχύουν. Οι αποφάσεις για την εξυπηρέτηση του σκοπού του ΤΧΣ σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3864/2010 λαμβάνονται αποκλειστικά από
τα όργανα διοίκησης του ΤΧΣ. […]».
5. Σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94), όπως τροποποιήθηκε με τις
παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 380 παρ. του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α’ 5),προβλέπεται ότι:
1. Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου υιοθετεί Εσωτερικό Κανονισμό («Εσωτερικός
Κανονισμός») που ρυθμίζει τη λειτουργία της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της, πλην
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του ΤΧΣ, και περιλαμβάνει ιδίως τα ακόλουθα θέματα: [...] ε) κανονισμό αναθέσεων και
προμηθειών που συνάδει με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των Ευρωπαϊκών
κανόνων και την Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Επιτροπής της 1.8.2006 (EE C 179/2) των
ευρωπαϊκών κανόνων, όπως ερμηνεύονται από τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ, [...]
3. Ο Εσωτερικός Κανονισμός της Εταιρείας τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του
μοναδικού μετόχου, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία προσυπογράφεται
από το Εποπτικό Συμβούλιο. Για τροποποιήσεις του Κανονισμού αναθέσεων και προμηθειών της
Εταιρείας ή των άμεσων θυγατρικών της απαιτείται η προηγούμενη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ.
[...]”.[Το δεύτερο εδάφιο της παρ.3 προστέθηκε με το άρθρο 380 παρ. 3 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ
Α’ 5/2018).
6. Με την παρ. 5 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο έκτο
του ν. 4431/2016 (ΦΕΚ Α’ 207), προβλέπονται τα εξής:«5. Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 8 του
ν. 3986/2011 (Α` 152) και οι, σύμφωνα με αυτήν εκδοθείσες αποφάσεις του Υπουργού
Οικονομικών εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος
νόμου. Ομοίως, εξακολουθούν να ισχύουν και δεν θίγονται από την εφαρμογή των διατάξεων του
παρόντος νόμου οι διατάξεις:
α) της περίπτωσης ια` της παρ. 9 του άρθρου 4 του Ν. 3864/2010 (Α` 119),
β) της παρ. 9 του άρθρου 4 του Ν. 3139/2003 (Α` 100),
γ) των παραγράφων 1 περίπτωση ε` και 2 του άρθρου 189 του Ν. 4389/2016 (Α` 94), καθώς και
οι κατ` εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες από τα αρμόδια όργανα αποφάσεις. Οι φορείς της
παρούσας παραγράφου μπορούν με τους οικείους Κανονισμούς να θεσπίζουν παρεκκλίσεις από
την εθνική νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων για αναθέσεις άνω και κάτω των χρηματικών ορίων
που προβλέπονται με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, τηρουμένης σε κάθε
περίπτωση της οικείας νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των Ευρωπαϊκών
κανόνων, όπως ερμηνεύονται από τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ και την Ερμηνευτική
Ανακοίνωση της Επιτροπής της 1.8.2006 (EE C 179/2)».
IV. Επί του πεδίου εφαρμογής και περιεχομένου του υπό εξέταση σχεδίου Κανονισμού
1.Γενικές παρατηρήσεις
Το προτεινόμενο σχέδιο Κανονισμού ερείδεται στις ως άνω αναφερόμενες εξουσιοδοτικές
διατάξεις των άρθρων 377 παρ. 5 του ν. 4412/2016 και 4 παρ. 9 περ. ια του ν. 3864/2010.Στο
ανωτέρω πλαίσιο αντικείμενο του υπό εξέταση σχεδίου Κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 3
αυτού, είναι «ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων με τους οποίους ανατίθενται από το
Ταμείο κάθε είδους συμβάσεις προμηθειών προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 377 παρ. 5 του ν. 4412/2016 όπως εκάστοτε ισχύουν, και υπό την
προϋπόθεση ότι η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ των συμβάσεων αυτών είναι κατώτερη του
εκάστοτε ορίου εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, όπως αυτές ισχύουν».
Περαιτέρω, αναφορικά με τις συμβάσεις άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016,
σύμφωνα με το ίδιο άρθρο του Κανονισμού, «εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως
ισχύουν, και συμπληρωματικά οι διατάξεις του Κανονισμού που ρυθμίζουν ζητήματα ως προς την
αρμοδιότητα των εμπλεκόμενων οργάνων». Η αναφορά, ωστόσο, στα άρθρα 3 και 22 παρ. 5 στις
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διατάξεις του ν. 4412/2016 και στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ δημιουργούν σύγχυση ως προς το πεδίο
εφαρμογής του προτεινόμενου Κανονισμού, καθώς δεν καθίσταται σαφές εάν αυτός θα
εφαρμόζεται, εν όλω ή εν μέρει, και στις συμβάσεις άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν.
4412/2016. Ως εκ τούτου, εν προκειμένω προτείνεται η αναδιατύπωση αφενός του άρθρου 3 του
Κανονισμού με ρητή αναφορά στις συγκεκριμένες διατάξεις του προτεινόμενου Κανονισμού που
θα εφαρμόζονται συμπληρωματικά στις συμβάσεις άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν.
4412/2016, π.χ. το άρθρο 10 αυτού όσον αφορά τα αποφαινόμενα όργανα κι αφετέρου του
άρθρου 22 παρ. 5, όπως θα εκτεθεί και κατωτέρω.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 1, περ. η και θ του προτεινόμενου
Κανονισμού, ως συμβάσεις προμηθειών προϊόντων και παροχής υπηρεσιών νοούνται ιδίως α) οι
«Συμβάσεις Εξυπηρέτησης Λειτουργίας του Ταμείου», που αφορούν (i) την καθημερινή
δραστηριότητα και τη λειτουργία του Ταμείου και (ii) τις δαπάνες της Διοίκησης και των
υπαλλήλων του Ταμείου για την εκτέλεση των καθηκόντων τους (ενδεικτικά ανάφερονται:
συμβάσεις γραφικής ύλης, αναλωσίμων υλικών, προμήθεια βιβλίων, εντύπων, ηλεκτρονικών
συνδρομών ταξιδίων και μετακινήσεων, κλπ.) και β) οι «Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών για την
Εκτέλεση του Σκοπού του Ταμείου», ήτοι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που αφορούν στην
αξιοποίηση των περιουσιών και την εκπλήρωση του ρόλου του Ταμείου (ενδεικτικά αναφέρονται:
υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου, νομικού συμβούλου, τεχνικού συμβούλου, κλπ.).
Δυνάμει της διάταξης του άρθρου 377 παρ. 5 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το ν.
4431/2016 (ΦΕΚ Α' 207) και ισχύει, το υποβληθέν προσχέδιο Κανονισμού παρουσιάζει
παρεκκλίσεις από την εθνική νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων για αναθέσεις κάτω των ορίων του
άρθρου 5 του ν. 4412/2016. Ενδεικτικά, δεν τηρούνται τα τεθέντα χρηματικά όρια για
διαγωνισμούς κάτω των ορίων (άρθρο 5) ή οι κανόνες δημοσιότητας των διαδικασιών ανάθεσης
(άρθρα 6, 7 και 8). Υπενθυμίζεται, ωστόσο, ότι σύμφωνα με την Ερμηνευτική Ανακοίνωση της
Επιτροπής της 1.8.2006 (EE C 179/2) και στις συμβάσεις κάτω των ορίων εφαρμογής των
Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις οι αναθέτουσες αρχές, όταν τις συνάπτουν, υποχρεούνται να
τηρούν τις αρχές και τους θεμελιώδεις κανόνες της Συνθήκης. Ειδικότερα, με την εν λόγω
Ανακοίνωση γίνεται δεκτό ότι οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των
διακρίσεων λόγω ιθαγένειας συνεπάγονται την υποχρέωση διαφάνειας, η οποία, σύμφωνα με τη
νομολογία του ΔΕΚ 1 , «συνίσταται στη διασφάλιση, υπέρ όλων των ενδεχομένων αναδόχων,
προσήκοντος βαθμού δημοσιότητας που να καθιστά δυνατό το άνοιγμα της αγοράς
υπηρεσιών στον ανταγωνισμό καθώς και τον έλεγχο του αμερόληπτου χαρακτήρα των
διαδικασιών διαγωνισμού»2.
Περαιτέρω, από άποψη σκοπιμότητας, θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι προτεινόμενες
παρεκκλίσεις δεν είναι σκόπιμο να περιλαμβάνουν παρεκκλίσεις από διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας, οι οποίες συνιστούν κομβικές θεσμικές πολιτικές επιλογές της Πολιτείας και οι
οποίες αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό, τον εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών, την
επαύξηση της αποτελεσματικότητας και την ενίσχυση της διαφάνειας στον τομέα των δημοσίων
συμβάσεων. Τέτοιες είναι ιδίως η ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων με τη χρήση των
1
2

Υποθέσεις C-324/98 Telaustria [2000] Συλλογή Νομολογίας I-10745, παράγραφος 62, C-231/03 Coname, απόφαση
της 21.7.2005, παράγραφοι 16 έως 19 και C-458/03 Parking Brixen, απόφαση της 13.10.2005, παράγραφος 49.
Υπόθεση Telaustria, παράγραφος 62 και υπόθεση Parking Brixen, παράγραφος 49 (με προσθήκη πλάγιων και έντονωνχαρακτήρων λόγω έμφασης).
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τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) (ήδη από το ν. 4155/2013), η ανάρτηση πληροφοριών και στοιχείων
των δημοσίων συμβάσεων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) (ήδη με το ν. 4013/2011), συνεκτιμουμένου και του γεγονότος ότι οι πολιτικές
αυτές αποτελούν τους πυλώνες του προγράμματος μεταρρύθμισης του ελληνικού συστήματος
δημοσίων συμβάσεων.
Αξιολογώντας, περαιτέρω, το περιεχόμενο του υπό κρίση προσχεδίου Κανονισμού, παρατηρητέα
τα ακόλουθα:
Εισαγωγικά, επισημαίνονται ως γενικά σχόλια τα κάτωθι:
α) Στον προτεινόμενο Κανονισμό η αναθέτουσα αρχή σε συνέχεια και της διακριτικής ευχέρειας
που της παρείχε ο νομοθέτης, προκειμένου να παρεκκλίνει από τις διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, δεν περιλαμβάνει ρυθμίσεις αναφορικά με κομβικά
ζητήματα της διαδικασίας ανάθεσης κι εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, ενδεικτικά
αναφερόμενου του θέματος των τεχνικών προδιαγραφών, των σημάτων, της υπεργολαβίας, της
έκπτωσης του αναδόχου, τα οποία ρυθμίζονται στο ν. 4412/2016. Ως εκ τούτου, θα μπορούσε να
διατυπωθεί μία γενική παραπομπή για τα ζητήματα αυτά στις διατάξεις του ν. 4412/2016 ,
προκειμένου να μη δημιουργηθεί σύγχυση ως προς το εφαρμοστέο δίκαιο στις ανατεθείσες από
το Ταμείο δημόσιες συμβάσεις. Λοιπά θέματα που δεν ρυθμίζονται με τον κανονισμό
οριοθετούνται στα έγγραφα της σύμβασης
β) Οι όροι και οι προϋποθέσεις των διαδικασιών ανάθεσης, όπως περιγράφονται στα άρθρα 5
έως 8 του προτεινόμενου Κανονισμού, δεν οριοθετούνται με σαφήνεια με αποτέλεσμα να
δημιουργείται σύγχυση ως προς τις εφαρμοστέες διατάξεις, όπως θα αναλυθεί κατωτέρω στο
σχολιασμό των επιμέρους άρθρων. Χρήζει επισήμανσης, επί παραδείγματι, το γεγονός ότι οι
αναφερόμενες στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του Κανονισμού προϋποθέσεις της απευθείας
ανάθεσης ανεξαρτήτως ποσού σε εξαιρετικές περιπτώσεις, προσιδιάζουν στις προϋποθέσεις
εφαρμογής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, η οποία
μνημονεύεται ως διαδικασία στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του προτεινόμενου Κανονισμού,
χωρίς, ωστόσο, να οριοθετείται σαφώς το πεδίο εφαρμογής της κάθε διαδικασίας.
Σκόπιμο θα ήταν, ως εκ τούτου, η χρησιμοποιούμενη ορολογία και οι κανόνες που διέπουν τις
προβλεπόμενες διαδικασίες ανάθεσης (βλ. άρθρο 5 έως 8 του προτεινόμενου Κανονισμού) να
είναι κατά το δυνατό ενιαίοι (λ.χ. η έννοια και οι προϋποθέσεις της διαπραγμάτευσης να έχουν
πάντα (άνω και κάτω των ορίων το ίδιο περιεχόμενο),προκειμένου να μη δημιουργείται σύγχυση
ως προς το εφαρμοστέο δίκαιο τόσο στους αντισυμβαλλομένους του ΤΧΣ όσο και κατά το στάδιο
της έννομης προστασίας.
γ) Ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι, ως προελέχθη, σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής του
προτεινόμενου Κανονισμού, αυτός αφορά μόνο σε συμβάσεις κάτω των ορίων και επομένως
οποιαδήποτε παραπομπή στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ θα μπορούσε να προκαλέσει
σύγχυση, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα προκειμένου οι αναφορές στον προτεινόμενο Κανονισμό
στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ να αντικατασταθούν με αναφορές στις διατάξεις του ν.
4412/2016, ο οποίος ενσωμάτωσε την Οδηγία 2014/24/ΕΕ στην ελληνική έννομη τάξη (βλ.
προτεινόμενο άρθρο 22 παρ. 1).
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Στο σημείο αυτό επαναλαμβάνεται η διατυπωθείσα με τη Γνώμη Γ7/2019 θέση της Αρχής επί
ανάλογου ζητήματος που διαπιστώθηκε στο σχέδιο Κανονισμού της Εταιρίας Ακινήτων Δημοσίου
Α.Ε.
«[…] Γίνεται περαιτέρω δεκτό ότι οι Οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις δεν αποτελούν οδηγίες
πλήρους εναρμόνισης αλλά «εναρμόνισης ελάχιστων απαιτήσεων». Συναφώς προτείνεται από τη
διεθνή θεωρία η θεώρησή της ως «νομικού πλαισίου» εντός του οποίου τα κμ θα καθορίσουν τις
εθνικές πολιτικές τους, χωρίς να προβαίνουν σε ομογενοποίηση των διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων3.
Ο ν. 4412/2016 αποτέλεσε το προϊόν ενσωμάτωσης των δύο ευρωπαϊκών Οδηγιών για τις
(δημόσιες) συμβάσεις, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ καθώς και της δικονομικής Οδηγίας
89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 και το
άρθρο 46 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ για τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της
σύναψης της σύμβασης. Ο εν λόγω νόμος αφορά ταυτόχρονα στην αναμόρφωση και
μεταρρύθμιση του εθνικού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων με στόχο την ενοποίηση του
σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου τόσο σε επίπεδο ουσιαστικών όσο και δικονομικών κανόνων
δικαίου, αλλά και προβλέψεων καλής διακυβέρνησης στον τομέα αυτό και στην αντιμετώπιση του
φαινομένου της πολυνομίας και της νομοθετικής διασποράς.
Επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 ο εθνικός νομοθέτης ρύθμισε σύμφωνα με την
Οδηγία 2014/24/ΕΕ πλείστα ζητήματα που ανήκαν στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών και
αφορούν, ενδεικτικά, στα κριτήρια ανάθεσης, στους λόγους αποκλεισμού, στη σύγκρουση
συμφερόντων, την αντιστροφή των σταδίων αξιολόγησης οικονομικής – τεχνικής προσφοράς, την
υπεργολαβία, την τροποποίηση των συμβάσεων, την υποδιαίρεση της σύμβασης σε τμήματα, κ.α.
Εν προκειμένω, ωστόσο, το υπό εξέταση σχέδιο Κανονισμού παραπέμπει ευθέως στις διατάξεις
της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ μη λαμβάνοντας, παρά μόνο σε αποσπασματικές περιπτώσεις (π.χ.
αντιστροφή των σταδίων αξιολόγησης οικονομικής – τεχνικής προσφοράς), υπόψη τις επιλογές
του εθνικού νομοθέτη και τα εθνικά μέτρα εφαρμογής της εν λόγω Οδηγίας.
Κατά συνέπεια, η ερμηνευόμενη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016, δε θα
μπορούσε να οδηγήσει στη δυνάμει εταιρικού κανονισμού και κατά τη διακριτική ευχέρεια της
αναθέτουσας αρχής εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ιδίως στο βαθμό που το
συγκεκριμένο κράτος μέλος, εν προκειμένω η χώρα μας, θεσπίζει υποχρεωτικά μέτρα
εφαρμογής υποχρεώνοντας τις αναθέτουσες αρχές να εφαρμόσουν με συγκεκριμένο τρόπο τις
ρυθμίσεις αυτής. Συνεπώς, προς εξασφάλιση της απαιτούμενης ασφάλειας δικαίου και άρση
οποιασδήποτε τυχόν ασάφειας ως προς το εφαρμοστέο δίκαιο επί του υπό εξέταση Κανονισμού,
δέον όπως συμπληρωθούν οι διατάξεις του με επιπρόσθετη παραπομπή και στις διατάξεις του ν.
4412/2016 οι οποίες σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εφαρμόζονται στο βαθμό που είτε
μεταφέρουν τις διατάξεις της Οδηγίας είτε αποτελούν υποχρεωτικά μέτρα εφαρμογής για την
άσκηση των δικαιωμάτων που παρέχονται από την οδηγία. […] ».
2. Παρατηρήσεις κατ’ άρθρο
3

Πρβλ Χ.Μουκίου, «Διαφάνεια, Ακεραιότητα και Εντιμότητα στις Δημόσιες Συμβάσεις - Η σταδιακή αφομοίωση του
διεθνούς Soft Law σε επίπεδο Δημόσιων Συμβάσεων», σ. 148, ιδίως υποσημ. 11 με τις εκεί παραπομπές
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Επί των επιμέρους άρθρων του υπό εξέταση Κανονισμού, παρατηρητέα είναι τα εξής:
i. Αναφορικά με το άρθρο 3 του Κανονισμού:
•
Στο άρθρο 3 του προτεινόμενου Κανονισμού οριοθετείται το πεδίο εφαρμογής αυτού ως
εξής: «Αντικείμενο του Κανονισμού είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων με τους
οποίους ανατίθενται από το Ταμείο κάθε είδους συμβάσεις προμηθειών προϊόντων και παροχής
υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 377 παρ. 5 του ν. 4412/2016 όπως εκάστοτε
ισχύουν, και υπό την προϋπόθεση ότι η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ των συμβάσεων αυτών είναι
κατώτερη του εκάστοτε ορίου εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, όπως
αυτές ισχύουν».
•
Περαιτέρω, όπως προαναφέρθηκε (βλ. ανωτέρω, κεφ. IV παρ. 1), στο ίδιο άρθρο
προβλέπεται ότι αναφορικά με τις συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία υπερβαίνει τα ως
άνω όρια, «εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, και συμπληρωματικά οι
διατάξεις του Κανονισμού που ρυθμίζουν ζητήματα ως προς την αρμοδιότητα των εμπλεκομένων
οργάνων». Προκειμένου, ωστόσο, να καταστεί σαφέστερη η εν λόγω διάταξη προτείνεται να
αναδιατυπωθεί η φράση με ρητή αναφορά στις συγκεκριμένες διατάξεις του προτεινόμενου
Κανονισμού που θα εφαρμόζονται συμπληρωματικά στις συμβάσεις άνω των ορίων του άρθρου 5
του ν. 4412/2016, π.χ. το άρθρο 10 αυτού όσον αφορά τα αποφαινόμενα όργανα.
ii. Αναφορικά με το άρθρο 4 του υπό εξέταση Κανονισμού:
•
Στην παρ. 3 του ως άνω άρθρου θα πρέπει κατόπιν της φράσης «από τη δημοσίευση της
πρόσκλησης» να προστεθεί η φράση «ή της προκήρυξης».
iii. Αναφορικά με το άρθρο 7 του υπό εξέταση Κανονισμού:
•
Στην παρ. 2 του ως άνω άρθρου αναφέρεται ότι «για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού το Ταμείο δημοσιεύει σε εγνωσμένου κύρους οικονομική εφημερίδα […] πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος». Ο όρος, ωστόσο, «εγνωσμένου κύρους» κρίνεται ασαφής κι, ως εκ τούτου, χρήζει αναδιατύπωσης.
•
Στην παράγραφο 4 του ως άνω άρθρου προβλέπεται ότι «το Ταμείο δικαιούται να αναθέσει τη σύμβαση σε οποιονδήποτε από τους συμμετέχοντες, βάσει της, κατά τα ορισθέντα στην
Πρόσκληση κριτήρια ανάθεσης, καλύτερης προσφοράς που υποβλήθηκε ή που προέκυψε μετά
από περαιτέρω διαπραγμάτευση με έναν ή περισσότερους υποψήφιους Αναδόχους». Περαιτέρω, στην παρ. 6 προβλέπεται ότι «Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει βελτιώσεις των προσφορών,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Πρόσκληση, εφόσον δικαιολογείται από την φύση της διαδικασίας και δεν παραβιάζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων Αναδόχων».
Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η έννοια της βελτίωσης των προσφορών δε συνάδει καταρχήν με τα
προβλεπόμενα από την ενωσιακή νομοθεσία στο μέτρο που η βελτίωση των προσφορών δεν είναι
δυνατή παρά μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (βλ. ανταγωνιστικός διάλογος) και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Περαιτέρω, σύμφωνα με την Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Επιτροπής της
1.8.2006 (EE C 179/2) «είναι σημαντικό, αφενός, η τελική απόφαση για την ανάθεση της σύμβασης να συμμορφώνεται με τους διαδικαστικούς κανόνες που καθορίστηκαν εκ των προτέρων
και, αφετέρου, να τηρούνται πλήρως οι αρχές των μη διακρίσεων και της ίσης μεταχείρισης.
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις διαδικασίες στις οποίες προβλέπονται διαπραγματεύσεις με υ-
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ποψηφίους στο τελικό στάδιο επιλογής. Οι διαπραγματεύσεις αυτές πρέπει να διοργανώνονται με τέτοιον τρόπο ώστε να δίνεται σε όλους τους υποψηφίους πρόσβαση στην ίδια ποσότητα πληροφοριών και να αποκλείεται η τυχόν αδικαιολόγητη προνομιακή μεταχείριση ενός
υποψηφίου».
Συνεπώς απαιτείται η συμπλήρωση της προτεινόμενης ρύθμισης προκειμένου να είναι εκ των
προτέρων γνωστοί οι όροι υπό τους οποίους θα είναι δυνατή η τροποποίηση των αρχικών προσφορών (πχ όλων των συμμετεχόντων ή μόνο του προσωρινού αναδόχου, βασιζόμενοι στα ίδια
κριτήρια επιλογής και ανάθεσης κλπ) και οι κανόνες της διαπραγμάτευσης.
•
Περαιτέρω, στην παρ. 3 και στις περ. ζ και η της παρ. 4 του ως άνω άρθρου θα πρέπει να
αντικατασταθεί η φράση «έργο» με τη φράση «σύμβαση», προκειμένου η ρύθμιση να συνάδει με
το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου Κανονισμού. Το αυτό ισχύει για τις διατάξεις των παρ. 3
(στ) του άρθρου 8, παρ. 1 του άρθρου 13, παρ. 1(α) του άρθρου 21 και παρ. 2 του άρθρου 22
του προτεινόμενου Κανονισμού.
iv. Αναφορικά με το άρθρο 8 του υπό εξέταση Κανονισμού:
•
Στην παρ. 1 του εν λόγω άρθρου περιγράφονται δύο εξαιρετικές διαδικασίες ανάθεσης,
ήτοι α) η επιλεκτική διαδικασία υποβολής προσφορών, η οποία σύμφωνα με την παρ. 2 του εν
λόγω άρθρου «είναι παρόμοια με εκείνη για τον συνοπτικό διαγωνισμό, με τη μόνη διαφορά ότι το
Ταμείο προεπιλέγει υποψήφιους Αναδόχους με εξειδίκευση, οι οποίοι θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά» και β) η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ανεξαρτήτως του ύψους της εκτιμώμενης αξίας. Καταρχάς, επισημαίνεται ότι κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί εν προκειμένω, στο
βαθμό που στον κανονισμό γίνεται αναφορά στην οδηγία 2014/24/ΕΕ (πρβλ ανωτέρω σχολιασμό
υπό σημείο IV. 1) ότι και οι διαδικασίες αυτές αφορούν σε συμβάσεις κάτω των ορίων, άλλως
προσκρούουν στο ενωσιακό δίκαιο.
Περαιτέρω, και όσον αφορά την επιλεκτική διαδικασία επιλογής προσφορών, παρατηρείται ότι
προσιδιάζει είτε στην κλειστή διαδικασία είτε στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
και, ως εκ τούτου, θα μπορούσε, όπως και οι διαδικασίες αυτές, να προδιαγραφούν (κατά το δυνατό με κοινή ορολογία) όπως και οι τελευταίες ως διαδικασία δύο σταδίων, όπου το πρώτο
στάδιο (ανοιχτό) θα αφορά στην προεπιλογή σύμφωνα με τα εξειδικευμένα κατά την κρίση του
φορέα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και το δεύτερο να αφορά στην αξιολόγηση των προσφορών
των προεπιλεγέντων υποψηφίων, αρχικών ή μετά από διαπραγμάτευση.
•
Στην περ. α της παρ. 3 του ως άνω άρθρου προβλέπεται ως εξαιρετική περίπτωση, η
οποία δικαιολογεί την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμβασης ανεξάρτητα
από το ύψος της εκτιμώμενης αξίας, «Η επέκταση ισχύουσας σύμβασης εφόσον αυτή είναι σαφώς
οικονομικώς συμφέρουσα και αποτελεσματική και δεν πρόκειται να προκύψει παραπάνω
πλεονέκτημα από περαιτέρω ανταγωνισμό, και η οποία είναι εναρμονισμένη με τις διαδικασίες του
Ταμείου για συμπληρωματικά προϊόντα ή υπηρεσίες παρόμοιου χαρακτήρα». Η εν λόγω, ωστόσο,
πρόβλεψη, προκειμένου να καταστεί σαφής και να οριοθετηθεί, θα πρέπει να συσχετιστεί με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 22 παρ. 5 του προτεινόμενου Κανονισμού όπου ορίζεται ότι «η
ανανέωση ή τροποποίηση συμβάσεων του Ταμείου που έχουν συναφθεί σύμφωνα με τον
Κανονισμό καθώς και των συμβάσεων του Ταμείου που έχουν συναφθεί πριν τη θέση σε ισχύ
αυτού επιτρέπεται εφόσον δεν οδηγεί σε καταστρατήγηση της υπέρβασης των ορίων για την
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επιλογή της εφαρμοστέας διαδικασίας ανάθεσης και τελεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της
Οδηγίας 2014/24 και στο βαθμό που οι διατάξεις είναι εφαρμοστέες».
Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι η εν λόγω διάταξη θα πρέπει να θεωρηθεί υπό το πρίσμα
των γενικών αρχών διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και προστασίας του ανταγωνισμού, δεδομένου
ότι μία ουσιώδης τροποποίηση σύμβασης που ισοδυναμεί με απευθείας ανάθεση στην ουσία
καταστρατηγεί τις ως άνω γενικές αρχές που θα πρέπει να εφαρμόζονται και επί των συμβάσεων
κάτω των ορίων.
•
Στις περιπτώσεις β έως στ της παραγράφου 3 του ως άνω άρθρου περιγράφονται οι
λοιπές, πλην της περ. α της ιδίας παραγράφου, εξαιρετικές περιπτώσεις που δικαιολογούν την
προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμβασης ανεξάρτητα από το ύψος της
εκτιμώμενης αξίας, οι οποίες διαφαίνεται ότι, εν πολλοίς, προσιδιάζουν σε αυτές του άρθρου 32
του ν. 4412/2016. Επειδή, ωστόσο, στην περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 5 του προτεινόμενου
Κανονισμού ορίζονται οι διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 ως μία εκ των διαδικασιών
ανάθεσης που δύναται να ακολουθήσει το Ταμείο, οι ως άνω διατάξεις προκαλούν μία έντονη
ασάφεια ως προς το εφαρμοζόμενο νομικό πλαίσιο και δύνανται να θέσουν εν αμφιβόλω την
πραγμάτωση των αρχών και θεμελιωδών κανόνων που απορρέουν από τη Συνθήκη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις και αποτυπώνονται στο άρθρο 18 της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ (άρθρο 18 του ν. 4412/2016) και στο άρθρο 2 του προτεινόμενου Κανονισμού, ήτοι
μεταξύ άλλων την αρχή της ισότητας, της διαφάνειας και της ελευθερίας του ανταγωνισμού.
Στις περ. γ και δ της ως άνω παραγράφου δεν καθίσταται σαφής η έννοια της «τυποποίησης» και
το περιεχόμενο των «ποσοτήτων». Περαιτέρω, αναφορικά με την περ. στ επισημαίνεται ότι
μολονότι η ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων και η προηγούμενη εμπλοκή θα μπορούσαν υπό
προϋποθέσεις – εφόσον δεν μπορεί να αντιμετωπιστούν με λιγότερο επαχθή μέτρα -να οδηγήσουν
σε αποκλεισμό, - ωστόσο σε κάθε περίπτωση ο φορέας θα πρέπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα
για την αντιμετώπιση αντίστοιχων περιστάσεων, οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν θεραπεύονται
με απευθείας ανάθεση
•
Στην παράγραφο 4 ορθότερη και συνεπής προς το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού θα
ήταν η αντικατάσταση της φράσης «υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της Οδηγίας 2014/24» με
τη φράση «υπό την επιφύλαξη των αρχών και των θεμελιωδών κανόνων της Συνθήκης» υπό την
προϋπόθεση, σε κάθε περίπτωση, ότι θα διευκρινισθεί ρητά ότι το άρθρο αφορά σε συμβάσεις
κάτω των ορίων, ενώ δεν διευκρινίζεται εάν αφορά και στις δύο προαναφερθείσες διαδικασίες
ανάθεσης.
Περαιτέρω, η επίκληση λόγων μυστικότητας, η οποία συνεπάγεται τον περιορισμό της
δημοσιότητας προκηρύξεων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων του άρθρου 5
του ν. 4412/2016, δύναται να οδηγήσει σε καταστρατήγηση γενικών αρχών του ενωσιακού
δικαίου, όπως της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης, τις οποίες τα κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να εφαρμόζουν κατά τη σύναψη των δημοσίων
συμβάσεων ανεξαρτήτως ποσού (βλ. Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Επιτροπής της 1.8.2006 (EE C
179/2). Εναλλακτικά, ο φορέας θα μπορούσε να τηρήσει συγκεκριμένα στοιχεία της πρόσκλησης
και των προσφορών εμπιστευτικά κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των αρ. 21 και 67 του ν. 4412/2016.
Εξεταστέο ωστόσο αν οι συμβάσεις για τις οποίες τίθενται οι ειδικές ρυθμίσεις επίκλησης
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μυστικότητας εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. ε του άρθρου 10 ν. 4412/2016 4 και
συνεπώς εξαιρούνται από το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων.
v. Αναφορικά με το άρθρο 11 του υπό εξέταση Κανονισμού:
•
Στην παρ. 3 του εν λόγω άρθρου σκόπιμη θα ήταν και η προσθήκη των προαιρετικών λόγων αποκλεισμού η επιλογή των οποίων εναπόκειται στην ευχέρεια του φορέα που διενεργεί τη
διαδικασία ανάθεσης, υπό το πρίσμα της αρχής της αναλογικότητας. Επιπλέον δεν καθίσταται
σαφές ποιος θα αξιολογεί τυχόν μέτρα αυτοκάθαρσης των οικονομικών φορέων.
vi. Αναφορικά με το άρθρο 12 του υπό εξέταση Κανονισμού:
•
Στην παρ. 4 του εν λόγω άρθρου προβλέπεται ότι «Εάν ο υποψήφιος, για βάσιμο λόγο,
δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί το Ταμείο, μπορεί να αποδεικνύει
την τεχνική ή και επαγγελματική του ικανότητα ή και εμπειρία με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το
οποίο κρίνει κατάλληλο».. Η ρύθμιση αυτή κατ’ αναλογία των μη περιοριστικών μέσων απόδειξης
της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας στοχεύει στην ευελιξία απόδειξης της
τεχνικής και ικανότητας.
•
Σε κάθε περίπτωση, αναφορικά τόσο με το παρόν όσο και με το επόμενο άρθρο 13,
κρίνεται σκόπιμο να προστεθεί διάταξη περί αναλογικότητας των κριτηρίων επιλογής καθώς και
ανάγκης αιτιολόγησης τυχόν εξαιρέσεων από τους γενικούς κανόνες επί τη βάση των
ιδιαιτεροτήτων και των περιστάσεων της κάθε σύμβασης. Επίσης, σκόπιμη θα ήταν η αναφορά
στη δυνατότητα στήριξης των οικονομικών φορέων στις ικανότητες άλλων φορέων με
παραπομπή στις διατάξεις του ν. 4412/2016.
vii. Αναφορικά με τo άρθρο 15 του υπό εξέταση Κανονισμού:
•
Στο ως άνω άρθρο ορίζεται το περιεχόμενο των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων,
ήτοι των τεχνικών και των οικονομικών προσφορών καθώς και τα συνυποβαλλόμενα με αυτές
έγγραφα. Στο ως άνω πλαίσιο θα πρέπει να τεθεί μία διάταξη, η οποία θα προβλέπει ότι το
περιεχόμενο των τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα καθορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης.
•
Στην παρ. 2 αυτού προβλέπεται ότι «Στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών, οι
πληροφορίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν την σύνθεση της ομάδας που θα εκτελέσει τη σύμβαση,
καθώς και την εμπειρία του υποψηφίου Αναδόχου». Η εμπειρία, ωστόσο, του υποψήφιου
αναδόχου, ως κριτήριο ποιοτικής επιλογής δεν μπορεί να ζητείται στο πλαίσιο της τεχνικής
προσφοράς ούτε να βαθμολογείται.
•
Η παρ. Γ χρήζει αναδιατύπωσης δεδομένου ότι εκ των οριζόμενων σε αυτή δεν προκύπτει
από ποιο εκ των υποβαλλόμενων με την προσφορά εγγράφων θα προκύπτουν τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής. Συναφώς, σκόπιμη κρίνεται η πρόβλεψη ενός εγγράφου αντίστοιχου με το
ΤΕΥΔ ως υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούνται τα κριτήρια επιλογής.

4

ε) αφορούν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σχετικές με την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή τη μεταβίβαση τίτλων ή
άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά την έννοια του ν. 3606/2007 (Α΄ 195), υπηρεσίες που παρέχονται από
κεντρικές τράπεζες και συναλλαγές με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Σταθερότητας,
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•
Τέλος, ως προς την ηλεκτρονική παραλαβή προσφορών θα πρέπει να ο φορέας να
διαθέτει ένα ασφαλές και αξιόπιστο σύστημα ηλεκτρονικής παραλαβής προσφορών, άλλως θα
πρέπει να χρησιμοποιηθεί το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
viii. Αναφορικά με τo άρθρο 16 του υπό εξέταση Κανονισμού:
•
Εκ του ως άνω άρθρου προκύπτει ότι η τεχνική προσφορά βαθμολογείται σε κάθε περίπτωση και ότι τα αποτελέσματα του διαγωνισμού γνωστοποιούνται μόνο κατά την κατακύρωση.
Διερευνητέο, ωστόσο, κρίνεται εν προκειμένω εάν αυτός είναι ο σκοπός του φορέα, δεδομένου
ότι αφενός στο άρθρο 14 του προτεινόμενου Κανονισμού προβλέπονται ως κριτήριο ανάθεσης η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τόσο βάσει τιμής όσο και βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής κι αφετέρου στην παρ. 2 του άρθρου 17 προβλέπεται ότι προβλέπεται ότι «το Ταμείο κοινοποιεί αμελλητί με κάθε πρόσφορο τρόπο την απόφαση κατακύρωσης,
μαζί με τα οικεία πρακτικά, σε κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στο οικείο στάδιο, εκτός του
Προσωρινού Αναδόχου».
ix. Αναφορικά με το άρθρο 17 του υπό εξέταση Κανονισμού:
•
Στην παρ. 1 του άρθρου 17 δέον όπως αντικατασταθεί η φράση «την κήρυξη του Προσωρινού Αναδόχου ως εκπτώτου» από τη φράση «τον αποκλεισμό του Προσωρινού Αναδόχου», καθώς η έκπτωση του αναδόχου δύναται να λάβει χώρα κατά την εκτέλεση της σύμβασης και ότι
στη φάση της κατακύρωσης αυτής.
•
Στην παρ. 2 προβλέπεται ότι προβλέπεται ότι «το Ταμείο κοινοποιεί αμελλητί με κάθε
πρόσφορο τρόπο την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με τα οικεία πρακτικά, σε κάθε προσφέροντα
που συμμετέχει στο οικείο στάδιο, εκτός του Προσωρινού Αναδόχου». Εκ της εν λόγω διατύπωσης διαφαίνεται ότι οι υποψήφιοι που απορρίφθηκαν σε προηγούμενο στάδιο δεν θα ενημερωθούν ποτέ για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, διάταξη η οποία αντίκεται στην υποχρέωση των
αναθετουσών αρχών να ενημερώνουν τους υποψηφίους (βλ. αρ. 70 του ν. 4412/2016).
•
Περαιτέρω στην ως άνω διάταξη δε ρυθμίζονται κρίσιμα για την κατακύρωση – σύναψη
της σύμβασης ζητήματα, όπως το ανασταλτικό αποτέλεσμα ως προς την επέλευση των εννόμων
αποτελεσμάτων της κατακυρωτικής απόφασης, το χρόνο κοινοποίησης της απόφασης στον προσωρινό ανάδοχο αλλά και πότε η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα.
x. Αναφορικά με το άρθρο 19 του υπό εξέταση Κανονισμού:
•
Στο εν λόγω άρθρο περιλαμβάνονται διατάξεις περί έννομης προστασίας κατά τη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης με παραπομπή στις διατάξεις του άρθρου 127 του ν.
4412/2016 (παρ. 1 του άρθρου 19 του προτεινόμενου Κανονισμού) και των άρθρων 360 επ. του ν.
4412/2016 (παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου).
xi. Αναφορικά με το άρθρο 20 του υπό εξέταση Κανονισμού:
• Η παρ. 5 του άρθρου 20, το οποίο φέρει τον τίτλο «Εμπιστευτικότητα» προβλέπει ότι «Το Ταμείο λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη, τον εντοπισμό και την επανόρθωση συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν κατά την διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης
σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς
και της κατάρτισης εγγράφων της σύμβασης, ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν στρεβλώσεις
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του ανταγωνισμού και να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των οικονομικών φορέων. Ως εκ
τούτου, διαφαίνεται ότι η εν λόγω παράγραφος προσιδιάζει νομοτεχνικά στο άρθρο 2 (Γενικές
Αρχές) του προτεινόμενου Κανονισμού.
xii. Αναφορικά με το άρθρο 22 του Κανονισμού:
•
Στις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου προβλέπονται διατάξεις περί λύσης και
αναστολής της σύμβασης καθώς και περί του δικαιώματος αποζημίωσης του αναδόχου. Επισημαίνεται ότι οι σχετικές διατάξεις δεν θα πρέπει να κατατείνουν σε καταχρηστική άσκηση δικαιώματος ή σε αντίθεση με τις σχετικές διατάξεις του αστικού δικαίου.
•
Στην παρ. 5 προβλέπεται ότι «Η ανανέωση ή τροποποίηση συμβάσεων του Ταμείου που
έχουν συναφθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό καθώς και συμβάσεων του Ταμείου που έχουν συναφθεί πριν τη θέση σε ισχύ αυτού επιτρέπεται εφόσον δεν οδηγεί σε καταστρατήγηση της υπέρβασης των ορίων για την επιλογή της εφαρμοστέας διαδικασίας ανάθεσης και τελεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της Οδηγίας 2014/24 και στο βαθμό που οι διατάξεις αυτές είναι εφαρμοστέες». Σε συνέχεια των προαναφερθέντων σχολίων η επιφύλαξη πρέπει να συσχετισθεί ρητώς
με το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 που ενσωμάτωσε το αντίστοιχο άρθρο 72 της οδηγίας
201/24/ΕΕ.
xiii. Αναφορικά με το άρθρο 26 του Κανονισμού:
•
Στην παρ. 2 του εν λόγω άρθρου εκ παραδρομής αναφέρεται η παράγραφος 4 του άρθρου 189 του ν. 4389/2016 αντί της ορθής παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου, αναφορικά με την
υποβολή του Κανονισμού καθώς και κάθε τροποποίησής αυτού στην Αρχή για παροχή σύμφωνης
γνώμης.
V. Συμπέρασμα
Κατόπιν όλων των ανωτέρω η Αρχή ομόφωνα παρέχει, κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2
περ. γ' υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011, σύμφωνη γνώμη επί του σχεδίου Κανονισμού Ανάθεσης
και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμήθειας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών του Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που διαβιβάσθηκε στην Αρχή αρμοδίως για την άσκηση της
σχετικής αρμοδιότητάς της, όπως τούτο διαμορφώνεται με τις αναφερόμενες στην παρούσα
παρατηρήσεις και επισημάνσεις.
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αντιπρόεδρος
Αδάμ Καραγλάνης

Το κείμενο του ως άνω σχεδίου Κανονισμού παρατίθεται ως διαβιβάστηκε στην Αρχή στο συνημμένο
Παράρτημα.
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ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΣΧΕΔΙΟ)

Σεπτέμβριος 2019
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Ορισμοί
1. Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «Ανάδοχος»: ο προσφέρων που επιλέγεται για την εκτέλεση της σύμβασης.
β) «Αρμόδιο Όργανο»: το όργανο του Ταμείου που λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κανονισμού.
γ) «Γενικό Συμβούλιο»: το όργανο διοίκησης του Ταμείου που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ν.
3864/2010.
δ) «Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών»: η διεύθυνση που προβλέπεται στους Εσωτερικούς Κανόνες και Οργανωτική Δομή (Ε.Κ.Ο.Δ.), οι οποίοι ισχύουν, σύμφωνα με τον ν. 3864/2010, για τη διοίκηση και τη λειτουργία του Ταμείου.
ε) «Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών»: η διεύθυνση που προβλέπεται στους Εσωτερικούς Κανόνες και
Οργανωτική Δομή (Ε.Κ.Ο.Δ.), οι οποίοι ισχύουν, σύμφωνα με τον ν. 3864/2010, για τη διοίκηση και τη λειτουργία του Ταμείου.
στ) «Εκτελεστική Επιτροπή»: το όργανο διοίκησης του Ταμείου που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ν.
3864/2010.
ζ) «Επιτροπή Διαγωνισμού» ή «Επιτροπή»: το όργανο του Ταμείου που αξιολογεί τις προσφορές και εισηγείται ως προς τον Ανάδοχο στο Αρμόδιο Όργανο.
η) «Επιτροπή Επιλογής»: το όργανο του Ταμείου που προβλέπεται στο άρθρο 4Α του ν. 3864/2010.
ζ) «Κανονισμός»: ο παρών κανονισμός, με τον οποίον καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις ανάθεσης
και εκτέλεσης των συμβάσεων προμήθειας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του.
η) «Σύμβαση Εξυπηρέτησης Λειτουργίας»: το σύνολο των συμβάσεων προμήθειας προϊόντων και παροχής
υπηρεσιών που αφορούν (i) την καθημερινή δραστηριότητα και τη λειτουργία του Ταμείου και (ii) τις δαπάνες της Διοίκησης και των υπαλλήλων του Ταμείου για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ενδεικτικά
οι συμβάσεις αυτές αφορούν στα κάτωθι: γραφική ύλη, αναλώσιμα υλικά, βιβλία, έντυπα, ηλεκτρονικές
συνδρομές, εκδόσεις, ειδικές πηγές ηλεκτρονικής πληροφόρησης (π.χ. πρόσβαση σε Bloomberg), ταξίδια
και μετακινήσεις, φιλοξενία, τηλεπικοινωνίες, οργάνωση roadshows/συνεδρίων/λοιπών προωθητικών
δραστηριοτήτων, ασφαλίσεις πάσης φύσης, έπιπλα, ηλεκτρομηχανολογικό και άλλο εξοπλισμό, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τηλεφωνικές συσκευές, εξοπλισμό ασφαλείας και λογισμικού, φύλαξης και καθαριότητας, εξεύρεση ανθρώπινου δυναμικού για την στελέχωση του Ταμείου, υπηρεσίες νομικού συμβούλου,
υπηρεσίες συμβούλου οργάνωσης, ελεγκτικών, λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, υπηρεσίες παροχής δανειζόμενου προσωπικού, υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), πάσης φύσεως εργασίες
επιδιόρθωσης και βελτίωσης των εγκαταστάσεων του Ταμείου.
θ) «Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για την Εκτέλεση του Σκοπού του Ταμείου»: το σύνολο των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που αφορούν στην αξιοποίηση των περιουσιών και την εκπλήρωση του ρόλου
του Ταμείου. Ενδεικτικά οι συμβάσεις αυτές αφορούν στην παροχή των κάτωθι υπηρεσιών: χρηματοοικονομικού συμβούλου, νομικού συμβούλου, τεχνικού συμβούλου, αναδόχου έκδοσης, συμβούλου οργάνωσης, ελεγκτικών, λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, στρατηγικού σχεδιασμού, αναδιάρθρωσης και
αναδιοργάνωσης, επικοινωνίας και προβολής, εκπόνησης αναλογιστικών μελετών, υπηρεσιών αποτιμητή,
διαμεσολάβησης μίσθωσης ακινήτων, χρηματιστηριακών υπηρεσιών, εξωτερικής ανάθεσης υπηρεσιών
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(outsourcing) όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο και υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα
της ανατεθειμένης υπηρεσίας.
ι) «Ταμείο»: το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας», το οποίο συστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3846/2010.
ια) «Τμήμα Λειτουργίας και Προμηθειών»: το τμήμα που προβλέπεται στους Εσωτερικούς Κανόνες και
Οργανωτική Δομή, οι οποίοι ισχύουν, σύμφωνα με τον ν. 3864/2010, για τη διοίκηση και τη λειτουργία του
Ταμείου.
2. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου οι ορισμοί που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, όπως ενσωμάτωσε στην εθνική έννομη τάξη την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, ισχύουν και
για τους σκοπούς του Κανονισμού.

Άρθρο 2
Γενικές Αρχές
Το Ταμείο αντιμετωπίζει τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργεί με διαφάνεια,
τηρώντας τις αρχές της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας των δικαιωμάτων
των ιδιωτών, της προστασίας του ανταγωνισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και
αειφόρου ανάπτυξης και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα
των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων και η ορθή και σύννομη εκτέλεσή τους. Ο σχεδιασμός των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων δεν γίνεται με σκοπό την εξαίρεση τους από τις διατάξεις του Κανονισμού, τους
ενωσιακούς κανόνες και αρχές που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις, ή τον τεχνητό περιορισμό του ανταγωνισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Άρθρο 3
Αντικείμενο του Κανονισμού
Αντικείμενο του Κανονισμού είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων με τους οποίους ανατίθενται
από το Ταμείο κάθε είδους συμβάσεις προμηθειών προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 377 παρ. 5 του ν. 4412/2016 όπως εκάστοτε ισχύουν, και υπό την προϋπόθεση ότι η
εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ των συμβάσεων αυτών είναι κατώτερη του εκάστοτε ορίου εφαρμογής των
διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, όπως αυτές ισχύουν.
Επίσης ως προς τις συμβάσεις, η εκτιμώμενη αξία των οποίων υπερβαίνει τα ως άνω όρια, εφαρμόζονται οι
διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, και συμπληρωματικά οι διατάξεις του Κανονισμού που ρυθμίζουν ζητήματα ως προς την αρμοδιότητα των εμπλεκομένων οργάνων.
Άρθρο 4
Υπολογισμός εκτιμώμενης αξίας - Χρηματικά Όρια
1. Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4412/2016.
2. Η επιλογή της χρησιμοποιούμενης μεθόδου για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης
δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής οποιασδήποτε διάταξης του Κανονισμού. Η σύμβαση δεν
κατατέμνεται κατά τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης του Κανονισμού.
3. Η εκτιμώμενη αξία ισχύει τη στιγμή της δημοσίευσης της Πρόσκλησης ή, στις περιπτώσεις όπου δεν
προβλέπεται τέτοια πρόσκληση ή η δημοσίευσή της, τη στιγμή όπου το Ταμείο εκκινεί τη διαδικασία σύναψης σύμβασης, για παράδειγμα ερχόμενο σε επαφή με υποψηφίους Αναδόχους με σκοπό τη σύναψης της
σύμβασης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Άρθρο 5
Επιλογή διαδικασίας ανάθεσης
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8 του Κανονισμού, για την ανάθεση των συμβάσεων που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού, η προϋπολογιζόμενη αξία των οποίων, άνευ ΦΠΑ, υπολείπεται του
εκάστοτε ορίου εφαρμογής του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι ακόλουθες
διαδικασίες ανάθεσης:
α) Απευθείας ανάθεση για συμβάσεις προμήθειας προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών εκτιμώμενης αξίας έως
είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 25.000,00).
β) Συνοπτικός διαγωνισμός για συμβάσεις προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών εκτιμώμενης αξίας έως και του
εκάστοτε ορίου εφαρμογής του άρθρου 5 του ν. 4412/2016.
γ) Διαδικασία διαπραγμάτευσης, με ή χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 32 του
ν. 4412/2016 για συμβάσεις προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών εκτιμώμενης αξίας έως
και του εκάστοτε ορίου εφαρμογής του άρθρου 5 του ν. 4412/2016.
2. Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου δύναται να εφαρμοστεί οποιαδήποτε άλλη διαδικασία ανάθεσης που προβλέπεται στον ν. 4412/2016.

Άρθρο 6
Απευθείας ανάθεση
1. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται με άμεση επιλογή του Αναδόχου και έγκριση της οικείας δαπάνης από
το Αρμόδιο Όργανο μετά από εισήγηση του αρμοδίου στελέχους του Ταμείου. Η εισήγηση αυτή περιέχει για
τις μεν Συμβάσεις Εξυπηρέτησης Λειτουργίας, συνοπτική περιγραφή του προϊόντος ή των υπηρεσιών, για
τις δε Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών Αξιοποίησης Περιουσίας, συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών, το
απαιτούμενο χρονοδιάγραμμα, την εκτιμώμενη αξία και την τεκμηρίωση ανάθεσης αυτής στον Ανάδοχο.
2. Η επιλογή Αναδόχου και η έγκριση δαπάνης πραγματοποιείται από το Αρμόδιο Όργανο σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Άρθρο 10 του Κανονισμού.

Άρθρο 7
Συνοπτικός διαγωνισμός
1. Ο συνοπτικός διαγωνισμός διενεργείται με έγκριση της οικείας δαπάνης από το Αρμόδιο Όργανο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 10 του Κανονισμού μετά από εισήγηση του αρμοδίου στελέχους του Ταμείου. Η εισήγηση αυτή περιέχει για τις μεν Συμβάσεις Εξυπηρέτησης Λειτουργίας, συνοπτική περιγραφή
του προϊόντος ή των υπηρεσιών, για τις δε Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών Αξιοποίησης Περιουσίας, συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών, το απαιτούμενο χρονοδιάγραμμα και την εκτιμώμενη αξία.

2. Για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού το Ταμείο δημοσιεύει σε εγνωσμένου κύρους οικονομική
εφημερίδα ή αναρτά στην ιστοσελίδα του πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος («Πρόσκληση»). Επιπρόσθετα, μπορεί να προσκαλεί και συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς, εφόσον δραστηριοποιούνται τέτοιοι
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στην σχετική αγορά, με Πρόσκληση, την οποία μπορεί να αποστείλει με συστημένη επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
3. Η προθεσμία υποβολής προσφοράς δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης, ανάρτησης ή αποστολής της Πρόσκλησης.
4. Το Ταμείο δικαιούται να αναθέσει τη σύμβαση σε οποιονδήποτε από τους συμμετέχοντες, βάσει της,
κατά τα ορισθέντα στην Πρόσκληση κριτήρια ανάθεσης, καλύτερης προσφοράς που υποβλήθηκε ή που
προέκυψε μετά από περαιτέρω διαπραγμάτευση με έναν ή περισσότερους υποψηφίους Αναδόχους. Σε περίπτωση υποβολής μίας (1) μόνον προσφοράς, το Ταμείο δικαιούται να αναθέσει τη σύμβαση βάσει της
προσφοράς που υποβλήθηκε. Το ελάχιστο περιεχόμενο της Πρόσκλησης περιλαμβάνει τα εξής:
α) Συνοπτική περιγραφή του προϊόντος ή των υπηρεσιών στις οποίες αφορά η σύμβαση.
β) Το ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο της προσφοράς των υποψηφίων Αναδόχων.
γ) Τα κριτήρια προεπιλογής ή / και τον μέγιστο αριθμό προεπιλεγόμενων ή τα κριτήρια επιλογής, καθώς
και τους όρους και τις προϋποθέσεις αποκλεισμού υποψηφίων Αναδόχων.
δ) Την προθεσμία υποβολής προσφορών.
ε) Την εκτιμώμενη αξία ή / και προϋπολογισμό.
στ)Τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης.
ζ) Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου.
η) Τη μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί για την ολοκλήρωση του συμβατικού έργου.
5. Μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι προσφορές που υποβλήθηκαν εξετάζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και
αποτελείται από τρεις (3) τουλάχιστον υπαλλήλους του Ταμείου. Οι λεπτομέρειες διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
6. Η Επιτροπή Διαγωνισμού δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις επί των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων. Εφόσον η Επιτροπή διαπιστώσει ότι οι προσφορές πληρούν τους όρους της Πρόσκλησης, ακολουθεί η
αξιολόγηση αυτών και η κατάταξη των υποψηφίων Αναδόχων κατά σειρά προτίμησης. Η Επιτροπή δύναται
να ζητήσει βελτιώσεις των προσφορών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Πρόσκληση, εφόσον δικαιολογείται από την φύση της διαδικασίας και δεν παραβιάζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων Αναδόχων. Για την διαδικασία και το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού συντάσσεται πρακτικό, που υπογράφεται
από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Άρθρο 8
Εξαιρέσεις - Ειδικές Διατάξεις
1. Το Ταμείο δύναται να παρεκκλίνει από τις προβλεπόμενες στα άρθρα 5 έως 7 του Κανονισμού διαδικασίες και να διενεργεί είτε: α) την επιλεκτική διαδικασία υποβολής προσφορών είτε β) την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ανεξαρτήτως του ύψους της εκτιμώμενης αξίας.
2. Η επιλεκτική διαδικασία υποβολής προσφορών είναι παρόμοια με εκείνη για τον συνοπτικό διαγωνισμό,
με την μόνη διαφορά ότι το Ταμείο προεπιλέγει υποψηφίους Αναδόχους με εξειδίκευση, οι οποίοι θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά.
Εφόσον α) το προϊόν ή οι υπηρεσίες στις οποίες αφορά η σύμβαση είναι εξαιρετικά εξειδικευμένη και πολύπλοκη (π.χ. σύνταξη έκθεσης από χρημ/κούς συμβούλους αναφορικά με το εύλογο και δίκαιο του τιμήματος ή έκθεσης ως προς την συμβατότητα της διαδικασία πώλησης στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών ή
άλλων θυγατρικών) ή β) υπάρχει περιορισμένος αριθμός υποψηφίων Αναδόχων για το συγκεκριμένο προϊόν ή για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, είναι δυνατόν να ακολουθηθεί η επιλεκτική διαδικασία υποβολής
προσφορών. Στην περίπτωση αυτή, το Ταμείο προσκαλεί υποψήφιους Ανάδοχους για την υποβολή προ-
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σφορών καταρτίζοντας λίστα τουλάχιστον τριών (3) οικονομικών φορέων με ανάλογη εξειδίκευση, η οποία
μπορεί να περιλαμβάνει εγχώριους και μη οικονομικούς φορείς, όποτε αυτό είναι δυνατόν. Το αρμόδιο στέλεχος του Ταμείου σε συνεργασία με το Τμήμα Λειτουργίας και Προμηθειών υποβάλλει στο Αρμόδιο Όργανο
αιτιολογημένη εισήγηση με αναφορά στα κριτήρια επιλογής (τουλάχιστον 3) και την ενδεχόμενη πιθανή
σύγκρουση συμφερόντων.
3. Εφόσον συντρέχουν Εξαιρετικές Περιπτώσεις, είναι δυνατή η απευθείας ανάθεση σύμβασης ανεξάρτητα
από το ύψος της εκτιμώμενης αξίας.
Ως Εξαιρετικές Περιπτώσεις ορίζονται, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, αποκλειστικά οι κάτωθι
περιοριστικά αναφερόμενες:
α) Η επέκταση ισχύουσας σύμβασης εφόσον αυτή είναι σαφώς οικονομικώς συμφέρουσα και αποτελεσματική και δεν πρόκειται να προκύψει παραπάνω πλεονέκτημα από περαιτέρω ανταγωνισμό, και η οποία
είναι εναρμονισμένη με τις διαδικασίες του Ταμείου για συμπληρωματικά προϊόντα ή υπηρεσίες παρόμοιου
χαρακτήρα, ή
β) μη ικανοποιητική ανταπόκριση σε διαδικασίες συνοπτικού διαγωνισμού ή επιλεκτικές διαδικασίες, σύμφωνα με τον Κανονισμό,
γ) ένα προϊόν μπορεί να το παρέχει μόνο ένας προμηθευτής λόγω αποκλειστικών δυνατοτήτων ή δικαιωμάτων, όταν ο υπάρχων εξοπλισμός είναι τυποποιημένος, έχει αιτιολογηθεί ότι πρέπει να έχει αυτή την ιδιότητα κι έχει κριθεί σημαντικός, η ποσότητα των νέων αντικειμένων είναι γενικά μικρότερη από την ποσότητα των υφισταμένων και δεν υπάρχουν άλλοι προμηθευτές που να μπορούν να προμηθεύσουν τα συμβατά
με τα υφιστάμενα προϊόντα, ή
δ) η τυποποίηση με τον υπάρχοντα εξοπλισμό έχει αιτιολογηθεί ότι είναι αναγκαία και σημαντική, η ποσότητα των νέων αντικειμένων είναι γενικά μικρότερη από την ποσότητα των υφισταμένων αριθμό και δεν
υπάρχουν άλλοι προμηθευτές που να μπορούν να προμηθεύσουν τα συμβατά με τα υφιστάμενα προϊόντα, ή
ε) συντρέχει επείγουσα ανάγκη· ως Επείγουσα Ανάγκη ορίζεται η κατάσταση εκείνη η οποία, κατά την κρίση του Ταμείου, που ενεργεί κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και προς εκπλήρωση του αναφερομένου στο άρθρο 2 του σκοπού του ν. 3864/2010, επιβάλλει σε αυτό το Ταμείο την άμεση ανταπόκρισή του
σε ζητήματα που εκτάκτως και πέραν της ευθύνης ή ελέγχου του ανακύπτουν από ενέργειες ή παραλείψεις
τρίτων, τα οποία καλείται σύμφωνα με νόμο και τις συμβατικές του δεσμεύσεις άμεσα να διαχειριστεί, ή
στ) η προμήθεια προϊόντων ή η παροχή υπηρεσιών από συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς ενδέχεται να
προκαλέσει σύγκρουση συμφερόντων με τις τράπεζες ή/και το Ταμείο ή/και άλλους οικονομικούς φορείς
που παρέχουν το ίδιο έργο.
Εάν συντρέχουν Εξαιρετικές Περιπτώσεις, το Ταμείο μπορεί να προσκαλέσει έναν (1) μόνο οικονομικό φορέα να υποβάλει την προσφορά του χωρίς να έχει προηγηθεί Πρόσκληση εφόσον έχει προηγηθεί αιτιολογημένη εισήγηση ως προς την Επείγουσα Ανάγκη από το αρμόδιο στέλεχος του Ταμείου σε συνεργασία με
το Τμήμα Λειτουργίας και Προμηθειών και με τη σύμφωνη έγγραφη γνώμη της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών. Η εισήγηση υποβάλλεται εγγράφως στο Αρμόδιο Όργανο του Ταμείου.
4. Μετά από εισήγηση του Τμήματος Λειτουργίας και Προμηθειών και του Τμήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης και απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την επιφύλαξη των διατάξεων της Οδηγίας 2014/24, η
Πρόσκληση δεν αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ταμείου σε όσες περιπτώσεις είναι αναγκαία η μυστικότητα,
για να μην επηρεαστούν από την πρόωρη δημοσιοποίηση των προθέσεων του Ταμείου οι τιμές κινητών αξιών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης.

Άρθρο 9
Συμφωνίες – πλαίσιο
1. Το Ταμείο δύναται να συνάπτει συμφωνίες-πλαίσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.
4412/2016 και σε όσα ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Άρθρο 10
Αρμόδια Όργανα
1. Οι αποφάσεις που αφορούν τη σύναψη συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού, ιδίως ως προς την έγκριση της σκοπιμότητας της προμήθειας ή της υπηρεσίας, την επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης, την έγκριση τευχών διαγωνισμού, την κρίση επί ενστάσεων, την ανάθεση της σύμβασης λαμβάνονται από το Αρμόδιο Όργανο σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Οικονομικό Αντικείμενο (€)

Αρμόδιο Όργανο

(δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)
≤ 25.000

Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, Διευθυντής του Τμήματος που εισηγείται την ανάθεση
και Προϊστάμενος Προμηθειών

>25.000

Εκτελεστική Επιτροπή

2. Για τον υπολογισμό των ορίων αυτών λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των αμοιβών που δικαιούται να λάβει ο Ανάδοχος με βάση την αρχική σύμβαση. Για τυχόν παράταση της αρχικής σύμβασης, που αφορά σε
συμπληρωματικές υπηρεσίες ή προϊόντα, εφόσον αυτές προκύπτουν μετά την αρχική ανάθεση, υπολογίζεται διακριτή από την αρχική αμοιβή, και ως εκ τούτου απαιτείται επανυποβολή στο Αρμόδια Όργανο των
αναγκαίων εγγράφων και δικαιολογητικών βάσει και της διάταξης του άρθρου 8 του Κανονισμού.
3. Ειδικώς για προκηρύξεις που αφορούν στην ανάθεση συμβάσεων προς εξυπηρέτηση των σκοπών της
λειτουργίας της Επιτροπής Επιλογής, ανεξαρτήτως της εκτιμώμενης αξίας του αντικειμένου της συμβάσεως, η πρωτοβουλία για την κίνηση της σχετικής διαδικασίας ανήκει στην Επιτροπή Επιλογής. Η Επιτροπή
Επιλογής διαβιβάζει για το σκοπό αυτό προς την Εκτελεστική Επιτροπή σχετικό αίτημα, στο οποίο προσδιορίζει τις αιτούμενες υπηρεσίες και τα κριτήρια επιλογής καθώς και την κατά την κρίση της διαδικασία
ανάθεσης που πρέπει να ακολουθηθεί.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται ο Κανονισμός, η δε κατακύρωση λαμβάνει χώρα με απόφαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής, η οποία δύναται να λάβει υπόψη της τη γνώμη της Επιτροπής Επιλογής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ
Άρθρο 11
Δικαίωμα συμμετοχής – Λόγοι αποκλεισμού
1. Υποψήφιοι Ανάδοχοι και, σε περίπτωση ενώσεων προσώπων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά
ή νομικά πρόσωπα με παρουσία:
α) σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία για Δημόσιες Συμβάσεις, στο βαθμό
που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
2. Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της
σύμβασης, κρίνονται κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς και κατά
την σύναψη της σύμβασης.
3. Οι οριζόμενοι στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016 λόγοι αποκλεισμού ισχύουν σε κάθε περίπτωση
ως προς όλες τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων του Κανονισμού.

Άρθρο 12
Τεχνική ικανότητα
1. Στην Πρόσκληση μπορεί να προβλέπεται υποχρέωση των υποψηφίων Αναδόχων να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια (ελάχιστα προσόντα) ως προς την τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα ή / και εμπειρία,
ανάλογες με τις απαιτήσεις του αντικειμένου της σύμβασης, και να προσδιορίζονται τα κατά περίπτωση
απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά.
2. Για τις ενώσεις προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά μπορεί να προβλέπεται ότι τα συγκεκριμένα κριτήρια (ελάχιστα προσόντα) ως προς την τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα ή / και εμπειρία
πληρούνται είτε αθροιστικά από τα μέλη είτε σταθμισμένα, βάσει του ποσοστού συμμετοχής των μελών
στην ένωση.
3. Για την διαπίστωση της τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας ή /και εμπειρίας των υποψηφίων, η
Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει αποκλειστικά τη συνδρομή ή μη των κριτηρίων που τέθηκαν στην Πρόσκληση χωρίς να επιτρέπεται βαθμολόγησή τους.
4. Η τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα ή /και εμπειρία μπορεί να αποδεικνύεται με έναν ή περισσότερους από τους τρόπους που αναφέρονται στο παράρτημα XII μέρος II του ν. 4412/2016. Εάν ο υποψήφιος, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί το Ταμείο, μπορεί να
αποδεικνύει την τεχνική ή/και επαγγελματική του ικανότητα ή / και εμπειρία με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο το Ταμείο κρίνει κατάλληλο.

Άρθρο 13
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
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1. Στην Πρόσκληση μπορεί να προβλέπεται υποχρέωση των υποψηφίων Αναδόχων να αποδείξουν συγκεκριμένη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ανάλογη με τις απαιτήσεις του έργου, και να προσδιορίζονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά.
2. Για τις ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά μπορεί να προβλέπεται ότι τα κριτήρια
συγκεκριμένα κριτήρια (ελάχιστα προσόντα) ως προς την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
πληρούνται είτε αθροιστικά από τα μέλη είτε σταθμισμένα, βάσει του ποσοστού συμμετοχής των μελών
στην ένωση.
3. Για τη διαπίστωση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας το Ταμείο ελέγχει αποκλειστικά
τη συνδρομή ή μη των κριτηρίων που τέθηκαν στην Πρόσκληση χωρίς να επιτρέπεται βαθμολόγησή τους.
4. Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια μπορεί να αποδεικνύεται με ένα ή περισσότερα από τα
δικαιολογητικά που αναφέρονται στο παράρτημα XII μέρος I του ν. 4412/2016. Εάν ο υποψήφιος, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί το Ταμείο, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο το Ταμείο
κρίνει κατάλληλο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Άρθρο 14
Κριτήρια ανάθεσης
1. Με την επιφύλαξη τυχόν νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων σχετικά με την τιμή ορισμένων προϊόντων ή την αμοιβή ορισμένων υπηρεσιών, το Ταμείο βασίζει την ανάθεση των συμβάσεων
στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά.
2. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά κατά την κρίση του Ταμείου προσδιορίζεται
βάσει της τιμής ή του κόστους, με χρήση προσέγγισης αποτελεσματικότητας σε σχέση με το κόστος, όπως
της κοστολόγησης του κύκλου ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4412/2016 και μπορεί να περιλαμβάνει τη βέλτιστη σχέση τιμής-ποιότητας, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ
άλλων, ποιοτικών, περιβαλλοντικών και/ή κοινωνικών πτυχών που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης.
Στα κριτήρια αυτά μπορούν να περιλαμβάνονται α) η ποιότητα, περιλαμβανομένης της τεχνικής αξίας, τα
αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, η προσβασιμότητα, ο σχεδιασμός για όλους τους χρήστες και οι
σχετικοί όροι‧ β) η οργάνωση, τα προσόντα και η πείρα του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση
της σύμβασης, εφόσον η ποιότητα του διατεθέντος προσωπικού μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στο
επίπεδο απόδοσης της σύμβασης‧η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια, οι όροι παράδοσης, όπως η ημερομηνία παράδοσης, η διαδικασία και η περίοδος παράδοσης, ή η περίοδος εκτέλεσης.
Το στοιχείο του κόστους δύναται επίσης να λαμβάνει τη μορφή σταθερής τιμής ή κόστους βάσει του οποίου
οι οικονομικοί φορείς θα ανταγωνίζονται αποκλειστικά και μόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων.
3. Τα κριτήρια ανάθεσης θεωρούνται ότι συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης εφόσον συνδέονται
με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες στις οποίες αφορά η σύμβαση σε σχέση με οποιαδήποτε πτυχή της.
4. Τα κριτήρια ανάθεσης διασφαλίζουν την δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται
από προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται
από τους προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσης τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, το Ταμείο επαληθεύει με κάθε πρόσφορο τρόπο την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων τις οποίες παρέχουν οι υποψήφιοι Ανάδοχοι.
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5. Το Ταμείο κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και λαμβάνοντας υπόψη την κάθε προς ανάθεση
υπηρεσία ή προϊόν μπορεί να ορίζει στην Πρόσκληση τον συντελεστή βάρος στάθμισης που προσδίδει σε
καθένα από τα κριτήρια που έχουν επιλεγεί για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς, σε συνάφεια με το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης, εκτός εάν αυτό καθορίζεται μόνο
βάσει της τιμής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Άρθρο 15
Περιεχόμενο προσφορών
Α. Τεχνικές προσφορές
1. Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος περιγράφει λεπτομερώς την υπηρεσία ή το προϊόν στο οποίο αφορά η Πρόσκληση, όπως ορίζεται σε αυτήν, τα χαρακτηριστικά, την ποιότητα και το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα
δραστηριοτήτων.
2. Στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών, οι πληροφορίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν την σύνθεση της ομάδας που θα εκτελέσει τη σύμβαση, καθώς και την εμπειρία του υποψηφίου Αναδόχου‧επίσης, αν πρόκειται για ένωση προσώπων, τα ποσοστά συμμετοχής κάθε προσώπου που συμμετέχει σε αυτήν.
3. Στην περίπτωση προμήθειας προϊόντων, οι πληροφορίες μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το
εμπορικό σήμα, τον κατασκευαστή, τις τεχνικές προδιαγραφές, τον χρόνο παράδοσης, την εγγύηση, την
μεταφορά, τις υπηρεσίες που παρέχονται κατά την διάρκεια και μετά την πώληση, την ποιότητα, τις συναφείς δαπάνες, την συντήρηση και την διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, καθώς και την τεχνική υποστήριξη.
Β. Οικονομικές προσφορές
Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος προσδιορίζει κατ’ ελάχιστον το συνολικό κόστος των υπηρεσιών ή του προϊόντος στο οποίο αφορά η Πρόσκληση, καθώς και τα συναφή έξοδα. Η προσφορά υποβάλλεται στο νόμισμα
που ζητείται στην Πρόσκληση και αναφέρει εάν περιλαμβάνει Φ.Π.Α., τον χρόνο έκδοσης και παράδοσης
του τιμολογίου και τον χρόνο εξόφλησης.
Γ. Υποβαλλόμενα έγγραφα
Τα έγγραφα που απαιτείται να υποβληθούν για τη σύννομη συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζονται στην
Πρόσκληση. Σε κάθε περίπτωση μεταξύ αυτών είναι τα εξής έγγραφα:
Α) Φωτοτυπία των επίσημων εγγράφων ταυτοποίησης των νόμιμων εκπροσώπων του υποψηφίου Αναδόχου.
Β) Δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου Αναδόχου, που επιβεβαιώνει την
απουσία σύγκρουσης συμφερόντων.
Γ) Δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου σχετικά με την μη γνωστοποίηση
εμπιστευτικών πληροφοριών.
Δ) Υπεύθυνη δήλωση, από την οποία να προκύπτει η απουσία λόγου αποκλεισμού.
Δ. Παραλαβή Προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που ορίζεται από την Πρόσκληση. Εκπρόθεσμες προσφορές ή προσφορές που αποστέλλονται με άλλο τρόπο
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από αυτόν που ορίζει η Πρόσκληση δεν γίνονται αποδεκτές από το Ταμείο και δεν συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης.

Άρθρο 16
Αξιολόγηση προσφορών
1. Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σύμφωνα
με τους όρους της Πρόσκλησης, σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται σε αυτήν ή γνωστοποιείται στους υποψηφίους Αναδόχους σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτή.
2. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην Πρόσκληση, η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης της προσφοράς διενεργείται ως εξής:
α) Η Επιτροπή παραλαμβάνει και αριθμεί κάθε προσφορά και διαπιστώνει την ύπαρξη εντός αυτής των κατά την Πρόσκληση απαιτουμένων δικαιολογητικών.
β) Η Επιτροπή ελέγχει το περιεχόμενο των προσφορών και των δικαιολογητικών συμμετοχής, προκειμένου
να διαπιστώσει κατά πόσον οι υποψήφιοι πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων καταλληλότητας. Ο έλεγχος περιορίζεται στη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων καταλληλότητας εκ μέρους των
υποψηφίων (έλεγχος pass/fail). Οι προσφορές όσων υποψηφίων δεν πληρούν τα σχετικά κριτήρια απορρίπτονται, χωρίς αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς.
γ) Η Επιτροπή ελέγχει το περιεχόμενο των προσφορών τεχνικής προσφοράς όσων υποψηφίων πληρούν τα
κριτήρια καταλληλότητας και βαθμολογεί, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα τεύχη του διαγωνισμού, όσες τεχνικές προσφορές ανταποκρίνονται στις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές
που τέθηκαν σε αυτά. Στη συνέχεια, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικά, στα οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία των υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και αυτών που αποκλείστηκαν, η βαθμολογία κατά φθίνουσα σειρά των τεχνικών προσφορών που αξιολογήθηκαν, οι τεχνικές προσφορές που απερρίφθησαν βάσει των όρων του διαγωνισμού, καθώς και οι κατά περίπτωση λόγοι αποκλεισμού. Τα εν
λόγω πρακτικά υποβάλλονται προς έγκριση στο Αρμόδιο Όργανο.
δ) Η Επιτροπή αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές. Στη συνέχεια, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, με το
οποίο προτείνει την απόρριψη όσων οικονομικών προσφορών δεν έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, κατατάσσει τις λοιπές προσφορές, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη σταθμισμένη
βαθμολογία που προβλέπεται στα οικεία τεύχη, και καταρτίζει πίνακα οριστικής κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά, βάσει του οποίου προκύπτει ο προτεινόμενος ως Ανάδοχος.
4. Τα πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού υποβάλλονται από την Επιτροπή στο Αρμόδιο Όργανο για την
λήψη απόφασης ή/και την κατακύρωση της σύμβασης.

Άρθρο 17
Κατακύρωση σύμβασης
1. Η διαδικασία κατακύρωσης της σύμβασης ολοκληρώνεται με την σύνταξη πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και την διαβίβαση αυτού μαζί με το πρακτικό αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς στο Αρμόδιο Όργανο είτε για τη λήψη απόφασης κατακύρωσης στον Προσωρινό Ανάδοχο είτε για την κήρυξη του
Προσωρινού Αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.
2. Το Ταμείο κοινοποιεί αμελλητί με κάθε πρόσφορο τρόπο την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με τα οικεία
πρακτικά, σε κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στο οικείο στάδιο, εκτός του Προσωρινού Αναδόχου.
Άρθρο 18
Σύναψη σύμβασης
Η ανάθεση στον Ανάδοχο αποδεικνύεται με την υπογραφή της σύμβασης από αυτόν και το Ταμείο.
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Άρθρο 19
Έννομη προστασία
1. Κατά πράξης ανάθεσης συμβάσεων του Κανονισμού οικονομικού αντικειμένου μικρότερου ή ίσου με το
ποσό των 60.000€ είναι δυνατή η άσκηση ένστασης σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν.
4412/2016 εφαρμοζόμενες αναλόγως.
2. Κατά πράξης ανάθεσης συμβάσεων του Κανονισμού οικονομικού αντικειμένου μεγαλύτερου του ποσού
των 60.000€ είναι δυνατή η άσκηση προσφυγής σύμφωνα τις διατάξεις των άρθρων 360 επ. του ν.
4412/2016.

Άρθρο 20
Εμπιστευτικότητα
1. Εφόσον με την προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες που σχετίζονται με το τεχνικό ή εμπορικό απόρρητο του υποψηφίου ή μέλους του, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνυποψήφιους θα
έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, ο υποψήφιος οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες
εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να ενημερώνει την Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού. Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά σε χωριστό έγγραφο εντός της προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση, οι συνυποψήφιοι δύναται να λαμβάνουν γνώση των πληροφοριών αυτών. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο
στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει ειδικά, επιμέρους τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του υποψηφίου, που αναφέρονται στην προσφορά του, και σε καμία περίπτωση δεν αφορά το σύνολο της τεχνικής πρότασης ή των σχεδίων που τη συνοδεύουν.
2. Το Ταμείο τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται στην διάθεση της από τους προσφέροντες, εφόσον φέρουν την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Παράβαση της εμπιστευτικότητας προκύπτει αποκλειστικά από έγγραφο που εξέδωσε όργανο του Ταμείου.
3. Η εμπιστευτικότητα αίρεται πάντοτε κατόπιν συμφωνίας και, αυτοδικαίως, σε περίπτωση εκκρεμούς
ένστασης, δίκης ή διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά προς χρήση των μερών,
των νομικών παραστατών και των δικαστών ή διαιτητών. Η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει σε καμία περίπτωση το Ταμείο έναντι των αρχών του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Κατά την εφαρμογή του Κανονισμού το Ταμείο τηρεί τη νομοθεσία περί προστασίας του ατόμου από την
επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.
5. Το Ταμείο λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη, τον εντοπισμό και την επανόρθωση συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν κατά την διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης εγγράφων της σύμβασης, ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να
διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των οικονομικών φορέων.

Άρθρο 21
Ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σύμβασης
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Σε περίπτωση εκτέλεσης προμήθειας προϊόντων παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση
διαιρετού έργου ή υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το Αρμόδιο Όργανο. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών αυτές παρασχέθηκαν ή εκ-
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πονήθηκαν στο σύνολο τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το Αρμόδιο Όργανο και έχει παρέλθει η
καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις. Η πληρωμή πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και κατόπιν έγκρισης από το
Αρμόδιο Όργανο, που διαβιβάζεται στην Οικονομική Υπηρεσία.
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από την σύμβαση.

Άρθρο 22
Λύση - Αναστολή – Τροποποίηση της σύμβασης
1. Ο Ανάδοχος δύναται να ζητήσει την λύση της σύμβασης εφόσον, με αποκλειστική υπαιτιότητα του Ταμείου, είτε η έναρξη εκτέλεσης της σύμβασης καθυστερεί πέραν των δύο (2) μηνών από την υπογραφή της
είτε παρατηρείται καθυστέρηση κατά την εκτέλεση, η οποία υπερβαίνει το ήμισυ της συνολικής συμβατικής
προθεσμίας εκτέλεσης αυτού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση.
2. Το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να λύσει μονομερώς την σύμβαση οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποζημιώνοντας στην περίπτωση αυτή τον Ανάδοχο για θετική ζημία που έχει υποστεί από τη λύση της σύμβασης. Η αποζημίωση του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της αξίας του υπολειπόμενου συμβατικού αντικειμένου. Εάν προβλέπεται ειδικότερα στην σύμβαση, το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα λύσης της σύμβασης, μετά την ολοκλήρωση κάθε τμήματος ή φάσης του έργου, χωρίς αποζημίωση του
Αναδόχου.
3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, οι επιπτώσεις της οποίας διαρκούν άνω των έξι (6) μηνών, η σύμβαση
μπορεί να λυθεί χωρίς ζημία για τα δύο μέρη. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος αποζημιώνεται για το μέρος της σύμβασης που έχει εκτελέσει και έχει εγκριθεί η παραλαβή του από το Ταμείο.
4. Το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει την εφαρμογή τμήματος ή του συνόλου της σύμβασης με
έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο. Στην γνωστοποίηση προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της αναστολής και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την
ημερομηνία έναρξης της αναστολής αναστέλλεται προσωρινά η υποχρέωση εκπλήρωσης των αντίστοιχων
συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, ο ίδιος, ωστόσο, οφείλει να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα
για τον περιορισμό τυχόν ζημίας ή πρόσθετων δαπανών του ιδίου ή του Ταμείου.
5. Η ανανέωση ή τροποποίηση συμβάσεων του Ταμείου που έχουν συναφθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό
καθώς και συμβάσεων του Ταμείου που έχουν συναφθεί πριν τη θέση σε ισχύ αυτού επιτρέπεται εφόσον
δεν οδηγεί σε καταστρατήγηση της υπέρβασης των ορίων για την επιλογή της εφαρμοστέας διαδικασίας
ανάθεσης και τελεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της Οδηγίας 2014/24 και στο βαθμό που οι διατάξεις αυτές είναι εφαρμοστέες.
6. Οι αποφάσεις για την ανανέωση ή τροποποίηση συμβάσεων του Ταμείου λαμβάνονται από το Αρμόδιο
για την αρχική κατακύρωση Όργανο με βάση τα αναφερόμενα στο Άρθρο 10 του Κανονισμού.
Άρθρο 23
Επίλυση διαφορών
1. Όλες οι έννομες σχέσεις και οι διαφορές μεταξύ του Ταμείου και του Αναδόχου που προκύπτουν από την
κατάρτιση, εκτέλεση και ερμηνεία συμβάσεων του Κανονισμού, καθώς και από πράξη ή παράλειψη οργάνου του Ταμείου ή συμβαλλομένου της που σχετίζεται με την οικεία σύμβαση, διέπονται από το ουσιαστικό
και το δικονομικό δίκαιο της Ελλάδας.
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2. Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση των ανωτέρω διαφορών είναι τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια
της Αθήνας, εκτός εάν ρητά έχει ορισθεί ή συμφωνηθεί διαφορετικά στα τεύχη του διαγωνισμού ή την συναφθείσα σύμβαση. Οι ανωτέρω διαφορές μπορούν να επιλύονται με διαιτησία, εφόσον αυτό προβλέπεται
στα τεύχη του διαγωνισμού και στην οικεία σύμβαση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 24
Τήρηση Αρχείου
1. Για κάθε συναφθείσα σύμβαση τηρείται από το Τμήμα Λειτουργίας και Προμηθειών του Ταμείου επικαιροποιημένο αρχείο με όλα τα έγγραφα της σύμβασης.
2. Ειδικά για όλες τις συμβάσεις άνω των €25.000 τηρούνται σε αρχείο τα συμβατικά έγγραφα, οι σχετικές
αποφάσεις και οι συμβάσεις. Τα έγγραφα των πληρωμών τηρούνται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
Άρθρο 25
Τροποποίηση του Κανονισμού – Μεταβατικές
διατάξεις
1. Τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις του Κανονισμού καταρτίζονται και εγκρίνονται με απόφαση του Γενικού
Συμβουλίου του Ταμείου. Μετά από την έγκριση ο Κανονισμός δεσμεύει τους τρίτους από την ημέρα ανάρτησής του στον διαδικτυακό τόπο του Ταμείου.
2. Προμήθειες ή υπηρεσίες για τις οποίες έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη ή συναφθεί σύμβαση ή υποβληθεί παραγγελία πριν από τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού, εξακολουθούν να διέπονται από τους όρους που
ίσχυαν, αντίστοιχα, κατά την δημοσίευση της προκήρυξης, τη σύναψη της σύμβασης ή την υποβολή της
παραγγελίας.

Άρθρο 26
Έναρξη ισχύος - Δημοσιότητα
1. Ο Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που ορίζεται με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου,
και αναρτάται στην σελίδα του Ταμείου.
2. Πριν την έγκρισή του από το Γενικό Συμβούλιο και πριν κάθε τροποποίησή του, ο Κανονισμός υποβάλλεται στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων για την σύμφωνη γνώμη της σύμφωνα με την παράγραφο 4 του
άρθρου 189 του ν. 4389/2016.
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