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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 

 

 

 

ΓΝΩΜΗ  

Γ13/2020 

(του αρ. 2, παρ. 2, περ. γ', υποπερ. γγ' του ν. 4013/2011) 

Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Στην Αθήνα σήμερα, την 6η Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020), ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09:30 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: Μιχαήλ Εκατομμάτης, Αναπληρωτής Πρόεδρος (μέσω τηλεδιάσκεψης)            

Μέλη:  Δημήτριος Λουρίκας (μέσω τηλεδιάσκεψης) 

Δημήτριος Σταθακόπουλος (μέσω τηλεδιάσκεψης) 

       Μαρία Στυλιανίδη                                 

                       Ερωφίλη Χριστοβασίλη 

 

Γραμματέας: Αικατερίνη Αλτιπαρμάκη,  Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων. 

Εισηγήτρια: Φωτεινή Τοπάλη, Νομικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

 
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης παρέστησαν η εισηγήτρια, Φωτεινή Τοπάλη, καθώς και η Αν. 
Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων,  Μαρία Χριστίνα Καξιρή, οι οποίες αποχώρησαν πριν 
την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας και της λήψης 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 επανυποβληθέντος σχεδίου Κανονισμού Συμβάσεων Προμήθειας 

Προϊόντων, Παροχής Υπηρεσιών, Εκπόνησης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων της Ελληνικής Εταιρείας 

Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε., με διακριτικό τίτλο «ENTERPRISE GREECE». 
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I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

Με το από 09.07.2020 έγγραφο της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. 

(εφεξής «Εταιρεία»), το οποίο υπεβλήθη στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (εφεξής «Αρχή») και έλαβε αρ. πρωτ. 

εισερχ.  3655/09.07.2020, διαβιβάζεται σχέδιο Κανονισμού Συμβάσεων Προμήθειας Προϊόντων, 

Παροχής Υπηρεσιών, Εκπόνησης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων της εν λόγω Εταιρείας για 

διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ’ υποπερ. γγ’ του ν. 

4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α’) σε συνδυασμό με το άρθρο 189 παρ. 3 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α'. 

Επισημαίνεται ότι σχέδιο του εν λόγω Κανονισμού είχε υποβληθεί στην Αρχή για παροχή σύμφωνης 

γνώμης το πρώτο με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2198/20/19.05.2020 έγγραφο του Διευθύνοντος Συμβούλου 

της Εταιρείας (αρ. πρωτ. εισερχ. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 2620/19.05.2020), σε απάντηση του οποίου 

συντάχθηκε και απεστάλη το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2620/16.06.2020 έγγραφο της Αρχής, περί παροχής 

διευκρινήσεων και προσθηκών επί του υποβληθέντος σχεδίου Κανονισμού.  

Το κείμενο του ως άνω σχεδίου Κανονισμού παρατίθεται, ως διαβιβάστηκε στην Αρχή, στο 

συνημμένο Παράρτημα. 

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.». 

Κατά συνέπεια, δεδομένου ότι το υποβληθέν σχέδιο Κανονισμού αφορά σε κανονισμό αναθέτουσας 
αρχής που ρυθμίζει θέματα δημοσίων συμβάσεων, συντρέχει αρμοδιότητα της Αρχής περί παροχής 
σύμφωνης γνώμης.  

Επισημαίνεται ότι το σχέδιο του Κανονισμού υποβλήθηκε στην Αρχή για παροχή γνώμης, δυνάμει 
της ειδικής διάταξης της παρ. 2, του άρθρου12 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο 
συμπεριελήφθη στο άρθρο 84 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/2019, ” σύμφωνα με την οποία “με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που λαμβάνεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων του ν. 4013/2011 (Α΄ 204), εγκρίνεται κατά 
παρέκκλιση του ν. 4412/2016 και υπό την επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας Κανονισμός 
Προμηθειών με τον οποίο καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών και 
εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών 
εργασιών, αγορών ακινήτων, μισθώσεων». 

 

III. Συναφείς Διατάξεις 

Άρθρο 84 ν. 4635/2019 (Α 167)  

 

1. Με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 84 ν. 4635/2019 (Α 167)  τροποποιούνται οι παρ. 1 και 2 του 
άρθρου πρώτου του ν. 2372/1996 και ορίζεται: 
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 «1. Η εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», 
όπως συστάθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2372/1996 (Α` 29) και μετονομάσθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4242/2014 (Α` 50), θα έχει το διακριτικό τίτλο «Enterprise Greece» στην αγγλική γλώσσα και ακριβή 
μετάφρασή του σε άλλη γλώσσα. Όπου στις κείμενες διατάξεις γίνεται αναφορά στην «Επενδύστε 
στην Ελλάδα Α.Ε.», αυτή αντικαθίσταται με την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 
Εμπορίου Α.Ε.». 

 2. Η παράγραφος 2 του άρθρου πρώτου του ν. 2372/1996 αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Η "Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε." λειτουργεί χάριν του δημόσιου 
συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και εποπτεύεται από τον Υπουργό 
αρμόδιο για τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και την Εξωστρέφεια. Η Εταιρεία διέπεται από τις 
διατάξεις του παρόντος νόμου, όπως εκάστοτε ισχύουν, από τις ειδικές για αυτήν διατάξεις στην 
κείμενη νομοθεσία και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α` 104). Η "Ελληνική 
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε." δεν ανήκει στο Δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο 
τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται. Οι διατάξεις που αναφέρονται σε δημόσιες επιχειρήσεις, υπό 
την έννοια του ν. 3429/2005 (Α` 314) ή σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου υπό την έννοια του ν. 
4412/2016 (Α` 147) ή που διέπουν εταιρείες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο ή που 
επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από αυτό δεν εφαρμόζονται ως προς την εταιρεία, με εξαίρεση 
των όσων ορίζονται ρητά στον παρόντα νόμο. Ομοίως δεν εφαρμόζονται ως προς την εταιρεία οι 
διατάξεις που διέπουν τους φορείς που έχουν ταξινομηθεί ως Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, καθώς 
και οι διατάξεις που αναφέρονται στους Φορείς αυτούς, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 
4270/2014 (Α` 143) όπως ισχύει, και των κατ` εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων προεδρικών 
διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που αφορούν στην υποβολή δημοσιονομικών αναφορών, 
οι οποίες, σε περίπτωση ταξινόμησης της Εταιρείας ως Φορέα Γενικής Κυβέρνησης, εφαρμόζονται 
μόνο ως προς την υποβολή: 

 α) ετήσιου προϋπολογισμού και οποιασδήποτε αναπροσαρμογής του κατά τη διάρκεια του έτους 
(προϋπολογιστικά), 

 β) μηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισμού και χρηματοδότησης (απολογιστικά), 

γ) μηνιαίων μισθολογικών στοιχείων (απολογιστικά) και 

δ) μηνιαίας σύνοψης μητρώου δεσμεύσεων (απολογιστικά σε μηνιαία βάση, ετήσια μεγέθη).». 

 

2. Το καταστατικό της εταιρείας ως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του ως άνω άρθρου 84 ν. 
4635/2019. Στην παρούσα ενότητα αναφέρονται διατάξεις του καταστατικού που συνέχονται με το 
υποβληθέν σχέδιο κανονισμού. 

 

Άρθρο 1 Καταστατικού  

 Σκοπός 

 1. Σκοπός της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» είναι η 
προσέλκυση, η υποδοχή, η προώθηση, η υποστήριξη και η διατήρηση επεν δύσεων στην Ελλάδα, η 
συμβολή στη διαρκή βελτίωση του θεσμικού πλαισίου τους, η υποστήριξη των διεθνών επενδυτικών 
συνεργασιών, η προώθηση της Χώρας ως επενδυτικού προορισμού, μέσω ανάπτυξης θεσμικών 
συνεργασιών με διεθνείς φορείς, η προώθηση και ανάπτυξη κάθε είδους εξαγωγών αγαθών και 
υπηρεσιών στο πλαίσιο του «Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας», η παροχή ενημέρωσης 
για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα και η παροχή πληροφόρησης, συμβουλευτικής βοήθειας και 
κάθε άλλης υποστηρικτικής υπηρεσίας προς τις ελληνικές επιχειρήσεις με στόχο τη διευκόλυνση 

javascript:open_links('756811,147212')
javascript:open_article_links(616419,'1')
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επιχειρηματικών επαφών και τη στήριξη των ελληνικών εξαγωγών και της ελληνικής 
επιχειρηματικότητας στις διεθνείς αγορές. 

 2. Για την επίτευξη του σκοπού της η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου 
Α.Ε.»: 

[…] β. Στηρίζει την πραγματοποίηση ελληνικών επενδύσεων σε αγορές του εξωτερικού, την 
ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου και εφαρμόζει τεχνικές υποστήριξης των εξαγωγών με σύμπραξη 
και συμμετοχή σε κοινές δράσεις. Οργανώνει ως επίσημος κρατικός φορέας ή αναθέτει και 
επιβλέπει τη διοργάνωση της εθνικής συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού.[…] 

δ. Αναλαμβάνει την παρακολούθηση, μελέτη, εκπόνηση και εισήγηση μελετών, προτάσεων, μέτρων, 
προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση, ενίσχυση και υποστήριξη των εξαγωγών, τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την άρση των αντικινήτρων στις εξαγωγές και την προσέλκυση 
επενδύσεων. 

 ε. Οργανώνει ολοκληρωμένα προγράμματα προβολής και προώθησης προϊόντων σε συνεργασία με 
τους κλαδικούς φορείς και τις επιχειρήσεις, καθώς και δράσεις διεθνούς marketing που 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, προσκλήσεις αγοραστών, δημοσιογράφων, εκδηλώσεις προβολής 
ελληνικών προϊόντων. 

 στ. Οργανώνει δράσεις διερευνητικού χαρακτήρα σε επιλεγμένες αγορές με στόχο την ενημέρωση 
του εξαγωγικού επιχειρηματικού κόσμου για τις εξαγωγικές και επενδυτικές ευκαιρίες και τις 
δυνατότητες τοποθέτησης νέων ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

 ζ. Παρέχει υπηρεσίες γενικής και εξειδικευμένης πληροφόρησης (υπηρεσίες συμβούλου), καθώς και 
καθοδήγησης των επιχειρήσεων σε θέματα αγοράς, νομικού πλαισίου εξαγωγών και επενδύσεων, 
τυποποίησης και συσκευασίας, ποιότητας και εμπορικών επαφών. Διαχειρίζεται δομή (Γραφείο 
Υποστήριξης Εξαγωγών ή «Export Helpdesk») για την παροχή γενικών και εξειδικευμένων 
πληροφοριών και εξατομικευμένης υποστήριξης, λειτουργώντας ως κεντρικό σημείο συντονισμού 
και αλληλεπίδρασης με φορείς και παρόχους υπηρεσιών που σχετίζονται με την προώθηση των 
εξαγωγών και συμβάλλοντας στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, 
αρμοδίων υπηρεσιών, Υπουργείων, Ανεξάρτητων Αρχών. Αναλαμβάνει την παροχή εξειδικευμένων 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα επενδύσεων, εξωτερικού εμπορίου και ανάπτυξης σε, 
Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού, σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. […] 

ιδ. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών και τις κατά περίπτωση 
ανά χώρα-στόχο αρμόδιες υπηρεσίες (Πρεσβεία, Γραφείο Ο.Ε.Υ.), για την κατάρτιση επιμέρους 
ετήσιων Επιχειρησιακών Σχεδίων για την προώθηση των εξαγωγών, την προσέλκυση επενδύσεων 
και την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας ανά χώρα-στόχο κατ` εφαρμογή του Εθνικού 
Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας. 

ιστ. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς σε σχέση με ευρωπαϊκά και διεθνή 
χρηματοδοτικά προγράμματα βοήθειας προς τρίτες χώρες για τους τομείς που αφορούν την 
προώθηση των εξαγωγών και την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας διεθνώς, καθώς και 
για την κατάρτιση μελετών, που έχουν στόχο την ενίσχυση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων και 
υπηρεσιών και τη στήριξη ελληνικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συνεργασιών. 

ιη. Διοργανώνει τις επιχειρηματικές αποστολές που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον 
Πρωθυπουργό ή μέλη της Κυβέρνησης κατά τη διάρκεια των επίσημων επισκέψεών τους στο 
εξωτερικό σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και με τις Αρχές Εξωτερικού. […] 

 ιθ. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών για τον συντονισμό με τις 
Αρχές Εξωτερικού και τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων κατά την υλοποίηση των 
κάθε είδους επιχειρηματικών αποστολών και εκδηλώσεων τις οποίες διοργανώνει.[…] 
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κη. Υλοποιεί κάθε άλλο έργο στο πλαίσιο του σκοπού της, για το οποίο αποφασίζει το Διοικητικό της 
Συμβού λιο ή που της αναθέτει ο εποπτεύων Υπουργός ή άλλοι φορείς του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού 
τομέα ή φορείς και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 12  Εσωτερικοί Κανονισμοί […] 

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που λαμβάνεται ύστερα από σύμφωνη 
γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων του ν. 4013/2011 (Α` 204) εγκρίνεται 
κατά παρέκκλιση του ν. 4412/2016 και υπό την επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας Κανονισμός 
Προμηθειών με τον οποίο καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών 
και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών 
εργασιών, αγορών ακινήτων, μισθώσεων. Ειδικά στις τρίτες χώρες, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
προμήθειες, υπηρεσίες, καθώς και τα έργα - κατασκευές, με εκτιμώμενη αξία που δεν υπερβαίνει τα 
κατώτατα όρια του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, πραγματοποιούνται μετά από απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εντός των ορίων του ετήσιου εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού, με απευθείας προμήθεια ειδών ή απευθείας ανάθεση του έργου - κατασκευής ή 
της υπηρεσίας, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. 

 

Ν. 4412/1016  

 

1. Άρθρο 2 Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο 6` της Οδηγίας  2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 
της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί: 

 4) ως «οργανισμοί δημοσίου δικαίου» νοούνται οι οργανισμοί που έχουν όλα τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: α) έχουν συσταθεί για το συγκεκριμένο σκοπό της κάλυψης αναγκών γενικού 
συμφέροντος, που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα, β) έχουν νομική προσωπικότητα 
και γ) χρηματοδοτούνται, κατά το μεγαλύτερο μέρος, από τις κρατικές αρχές, τις αρχές τοπικής 
αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή η διαχείριση των οποίων υπόκειται σε 
έλεγχο ασκούμενο από τους οργανισμούς αυτούς ή έχουν διοικητικό, διευθυντικό ή εποπτικό 
συμβούλιο, του οποίου περισσότερο από το ήμισυ των μελών διορίζεται από τις κρατικές αρχές, τις 
αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου 

5) ως «δημόσιες συμβάσεις» και ως «συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών» νοούνται οι 
συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσότερων 
οικονομικών φορέων και μιας ή ενός ή περισσότερων αναθετουσών αρχών/ αναθετόντων φορέων, 
αντίστοιχα, και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή 
υπηρεσιών 

2.  Άρθρο 5 Κατώτατα όρια (άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 

Ως κατώτατα όρια, σε συνάρτηση προς την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, ορίζονται τα 
ακόλουθα: 

α) 5.350.000 ευρώ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, 

β) 139.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από 
κεντρικές κυβερνητικές αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω 
αρχές. Αν οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ανατίθενται από τις αναθέτουσες αρχές που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, το εν λόγω κατώτατο όριο ισχύει μόνο για τις 
συμβάσεις που αφορούν τα οριζόμενα στο Παράρτημα III του Προσαρτήματος Α` προϊόντα, 

γ) 214.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από μη 
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κεντρικές αναθέτουσες αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω 
αρχές. Το κατώτατο όριο αυτό εφαρμόζεται επίσης στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που 
ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
άμυνας, όταν οι συμβάσεις αυτές αφορούν προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο Παράρτημα III του 
Προσαρτήματος Α`, 

δ) 750.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές και άλλες ειδικές 
υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Α`. 

Τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στις ως άνω περιπτώσεις α`, β` και γ` ισχύουν, εφόσον δεν 
έχουν αναθεωρηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/ 24/ΕΕ. 

Σημειώνεται ότι τα ως άνω όρια αναθεωρήθηκαν με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1829 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
της 30ής Οκτωβρίου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ισχύουν για το διάστημα από 01.01.2020 έως 31.12.2021.  

3.  Άρθρο 38 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο  Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) 

1. Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων («ΚΗΜΔΗΣ»), πσυ συστάθηκε με το  
άρθρο 11 του V. 4013/2011 στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή), έχει ως σκοπό τη συλλογή, την επεξεργασία και τη 
δημοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά με τις συμβάσεις του παρόντος Βιβλίου, οι οποίες 
συνάπτονται γραπτώς, προφορικώς ή με ηλεκτρονικά μέσα από αναθέτουσες αρχές και ΚΑΑ, 
εκτιμώμενης αξίας ίσης ή ανώτερης του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ (άνευ ΦΠΑ) και 
ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του καθ’ ύλην συναρμόδιου Υπουργού μπορούν να ορίζονται 
ειδικότερα οι συμβάσεις που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου. 

2. Η λειτουργία του ΚΗΜΔΗΣ τελεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α `50) και 
των άρθρων 21 και 257. Η πρόσβαση στα στοιχεία του ΚΗΜΔΗΣ πραγματοποιείται με την επιφύλαξη 
των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και των κρατικών απορρήτων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, 
των κανόνων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και του εταιρικού ή άλλου 
απορρήτου που προβλέπεται σε ειδικότερες διατάξεις. 

3. Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζονται από τις αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς και τις ΚΑΑ 
ηλεκτρονικά στοιχεία των ακόλουθων σταδίων για όλες τις συμβάσεις της παραγράφου 1: 

α) των πρωτογενών και των εγκεκριμένων αιτημάτων, δηλαδή των αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης   ή/και των αποφάσεων αρμοδίου οργάνου για τη δέσμευση πίστωσης,  

β) της προκήρυξης και της διακήρυξης, 

γ) της απόφασης ανάθεσης ή κατακύρωσης, 

δ) του συμφωνητικού και 

ε) το χρηματικό ένταλμα ή κάθε άλλο παραστατικό που αντιστοιχεί σε αυτό για τους φορείς που δεν 
εμπίπτουν στον ν.4270/2014 (A` 143). 

  

IV. Επί του εφαρμοστέου δικαίου και περιεχομένου του υπό εξέταση σχεδίου Κανονισμού 

Εισαγωγικά 

1. Το προτεινόμενο σχέδιο Κανονισμού, ερείδεται στην ως άνω αναφερόμενη εξουσιοδοτική διάταξη 
του άρθρου 12 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας ως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 84 παρ. 3 ν. 

javascript:open_links('677180,550826')
javascript:open_links('677180,176348')
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4635/2019 και ρυθμίζει κατά παρέκκλιση του ν. 4412/2016, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων 
μελετών, υπηρεσιών, έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού και 
συναφών εργασιών της Εταιρείας κάτω των ορίων. Για τις συμβάσεις άνω των ορίων, ρητά 
αναφέρεται ότι εφαρμόζεται ο ν. 4412/2016, ενώ επίσης ρητά προβλέπεται ότι για τον υπολογισμό 
της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων εφαρμόζεται το άρθρο 6 του ν. 4412/2016. Περαιτέρω 
ορίζεται ότι για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς με τον υποβληθέντα Κανονισμό, εφαρμόζονται 
οι  διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως εκάστοτε ισχύει, με την επιφύλαξη διαφορετικών ρυθμίσεων 
στα έγγραφα της σύμβασης.  

Καταρχάς, δέον όπως επισημανθεί ότι, όσον αφορά τις συμβάσεις άνω των ορίων, ο Κανονισμός θα 
μπορούσε με τη γνήσια παραπομπή στις διατάξεις του ν. 4412/2016, που ενσωματώνουν σχετικές 
ρυθμίσεις της Οδηγίας 2014/24, να ρυθμίσει όσα ορίζει ο παραπεμπόμενος νόμος, όπως κάθε φορά 
θα ισχύει, όσες αλληλοδιάδοχες τροποποιήσεις κι αν υποστεί. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμο 
να προβλεφθεί μια τέτοια ρήτρα γνήσιας παραπομπής στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού. 

Περαιτέρω, σημειώνεται πως η δυνατότητα παρέκκλισης, δυνάμει της σχετικής εξουσιοδοτικής 
διάταξης, παρέχεται αποκλειστικά και μόνο με την έγκριση του οικείου Κανονισμού, και, ως εκ 
τούτου, δεν δύναται να θεσπίζονται παρεκκλίσεις το πρώτον με τα έγγραφα της σύμβασης. 

Περαιτέρω, σύμφωνα και με τα ανωτέρω, όπου ελλείπει ρητή και σαφής ρύθμιση στον Κανονισμό, 
με την οποία να προβλέπεται παρέκκλιση από τις εθνικές διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων, 
πρέπει να γίνει δεκτό ερμηνευτικά ότι εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του ν.4412/2016, 
στο βαθμό που αυτές δεν απάδουν αισθητά προς τη φύση και τη λειτουργία των κανόνων που 
θεσπίζονται με τον εν λόγω Κανονισμό. 

2. Η Εταιρεία, επικαλούμενη τον σκοπό σύστασής της, την ιδιαιτέρως εξωστρεφή φύση της και τη 
δραστηριοποίησή της στο εξωτερικό, ιδίως σε τρίτες χώρες, για την προσέλκυση επενδύσεων και την 
προώθηση του εξαγωγικού εμπορίου της χώρας, στον προτεινόμενο κανονισμό προβλέπει ειδική 
ρύθμιση για τις συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων-κατασκευών κάτω των ορίων, που 
συνάπτει η Εταιρεία και που παραδίδονται, παρέχονται ή εκτελούνται αντίστοιχα σε Τρίτες Χώρες, 
να πραγματοποιούνται με απευθείας ανάθεση. Επιπροσθέτως, ο προτεινόμενος Κανονισμός 
ρυθμίζει και τις συμβάσεις αγοράς ή μίσθωσης ακινήτων, οι οποίες ως εξαιρούμενες του πεδίου 
εφαρμογής του ν. 4412/2016, εκφεύγουν της γνωμοδοτικής αρμοδιότητας της Αρχής. Επισημαίνεται, 
τέλος, ότι η Αρχή δεν γνωμοδοτεί επί ρυθμίσεων που οριοθετούν αρμοδιότητες επιμέρους 
οργανωτικών μονάδων της Εταιρείας. 

3. Σημειώνεται ότι οι ως άνω διατάξεις, οι οποίες ρυθμίζουν τις, κατά παρέκκλιση της κείμενης 
εθνικής νομοθεσίας, διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων, δεν υποβλήθηκαν στην Αρχή 
για την παροχή γνώμης της πριν από την ψήφισή τους στη Βουλή σύμφωνα με τη διάταξη του 
άρθρου 2, παρ. γ), περ. αα). Ως εκ τούτου, επαναλαμβάνεται η πάγια θέση της Αρχής ότι δεν θα 
πρέπει στους οικείους Κανονισμούς να περιλαμβάνονται 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. 

 

Α. Γενικές παρατηρήσεις   

Το παρόν σχέδιο Κανονισμού, αποτελεί επανυποβολή του αρχικώς υποβληθέντος, επί του οποίου, 
με το υπ’αρ. πρωτ. 2620/16.6.2020 έγγραφο της Αρχής, έγιναν επιμέρους παρατηρήσεις, ιδίως ως 
προς το εύρος της εξουσιοδοτικής διάταξης (εάν αυτό καταλαμβάνει και ρυθμίσεις στο στάδιο της 
εκτέλεσης), ζητήματα έννομης προστασίας, κρατήσεων, δημοσιότητας, ενώ ζητούνταν διευκρινίσεις 
και σε επιμέρους άρθρα αυτού. Ακολούθησε συνάντηση στα γραφεία της Αρχής,  την Πέμπτη, 25 
Ιουνίου 2020, μεταξύ στελεχών της ΕΑΑΔΗΣΥ και νομικών συνεργατών της Εταιρείας.  
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Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Εταιρεία υπέβαλε το υπό εξέταση σχέδιο Κανονισμού ενώ με το 
συνοδευτικό έγγραφό της παρείχε διευκρινίσεις, τόσο ως προς τα τεθέντα από την Αρχή ζητήματα, 
όσο και ως προς την προσαρμογή του προτεινομένου Κανονισμού προς τις συστάσεις-προτάσεις της 
Αρχής.  

 

Ειδικότερα: 

1. Ως προς το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού, επί του ζητήματος που τέθηκε για το εύρος της 
εξουσιοδοτικής διάταξης, ήτοι αν αυτή καταλαμβάνει εκτός της ανάθεσης και την εκτέλεση των 
συμβάσεων, συναφώς η Εταιρεία με το προμνησθέν έγγραφό της αιτιολογεί την άποψη ότι ο 
Κανονισμός ρυθμίζει και θέματα εκτέλεσης. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι οι ρυθμίσεις για την 
εκτέλεση κείνται εντός του εύρους της εξουσιοδοτικής διάταξης, καθώς αυτή θα πρέπει να 
ερμηνευθεί υπό το φως του σκοπού του νομοθέτη, όπως εκφράζεται στην αιτιολογική έκθεση του 
άρθρου 84 και σύμφωνα με το πλέγμα του συνόλου των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της 
Εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται, κατά κύριο λόγο, στο εξωτερικό, «αναλαμβάνοντας δράσεις 
σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και ευρύτατο φάσμα αντικειμένων». Περαιτέρω, σύμφωνα με την 
Εταιρεία «..σκοπός της παρέκκλισης από τις ρυθμίσεις του Ν. 4412/2016 ήταν η θέσπιση ενός 
ειδικού και ευέλικτου νομικού πλαισίου το οποίο θα διέπει τις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης 
συμβάσεων προκειμένου να καλύπτονται  οι επιχειρησιακές και λειτουργικές απαιτήσεις του φορέα, 
συμπεριλαμβανομένης και της κάλυψης των αναγκών του σε υπηρεσίες, μελέτες, έργα και 
προμήθειες υλικών. Αν ήθελε θεωρηθεί ότι η παρέκκλιση αφορά μόνον τις διαδικασίες ανάθεσης 
και ότι για τις διαδικασίες εκτέλεσης εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, η 
επίτευξη ευελιξίας στη λειτουργία του φορέα θα ήταν εξαιρετικά δυσχερής, αν όχι αδύνατη». Τέλος, 
στο έγγραφο υποστηρίζεται ότι «..ερμηνεύοντας τη διάταξη τελολογικά και συστηματικά και – 
αποφεύγοντας μία stricto sensu ερμηνεία- θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι το πεδίο εφαρμογής του 
Κανονισμού καταλαμβάνει εκτός από τις διαδικασίες ανάθεσης και τις διαδικασίες εκτέλεσης 
συμβάσεων μελετών, υπηρεσιών, έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού 
και συναφών εργασιών».  

2. Ως προς το ζήτημα της παροχής έννομης προστασίας, η Εταιρεία, τελικώς, δεν διαφοροποιήθηκε 
από τις ρυθμίσεις του ν. 4412/2016. 

3.  Ως προς τις παρατηρήσεις τις σχετιζόμενες με την περιορισμένη δημοσιότητα των προς ανάθεση 
συμβάσεων, με το προτεινόμενο νέο σχέδιο Κανονισμού, η Εταιρεία δημοσιεύει τα στοιχεία της παρ. 
3 του άρθρου 38 του ν.4412/2016, εκτός από την ιστοσελίδα της και στο ΚΗΜΔΗΣ. Ομοίως,  
δημοσιεύονται και οι αποφάσεις ανάθεσης των συμβάσεων, τόσο στο πλαίσιο των απευθείας 
αναθέσεων, όσο και των συνοπτικών διαγωνισμών. 

4. Στο σχέδιο Κανονισμού έχει συμπεριληφθεί, κατόπιν σχετικής πρότασης της Αρχής, ο ορισμός της 
έννοιας των τρίτων χωρών, κατ΄ αντιστοιχία με αυτόν του άρθρου 25 ν. 4412/2016.  

5. Επιπροσθέτως, έχουν συμπεριληφθεί επιμέρους ρυθμίσεις των διαδικασιών ανάθεσης και 
εκτέλεσης των συμβάσεων, στο πλαίσιο σχετικής επισήμανσης από την Αρχή.  

6. Καταληκτικά επισημαίνεται ότι, δεδομένου ότι στο πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου 
Κανονισμού εμπίπτουν οι δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 
(άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η πάγια νομολογία του Δικαστηρίου 
σύμφωνα με την οποία η σύναψη συμβάσεων οι οποίες, λαμβανομένης υπόψη της αξίας τους, δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας υπόκειται, παρά ταύτα, στους θεμελιώδεις 
κανόνες και στις γενικές αρχές της Συνθήκης ΛΕΕ, ιδίως στις αρχές της ίσης μεταχειρίσεως και της 
απαγορεύσεως των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας καθώς και στην απορρέουσα εξ αυτών υποχρέωση 
διαφάνειας, υπό την προϋπόθεση ότι οι συμβάσεις αυτές εμφανίζουν βέβαιο διασυνοριακό 
ενδιαφέρον βάσει ορισμένων αντικειμενικών κριτηρίων (βλ., υπ’ αυτή την έννοια, αποφάσεις της 
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11ης Δεκεμβρίου 2014, Aziendasanitarialocale n. 5 «Spezzino» κ.λπ., C-113/13, EU:C:2014:2440, 
σκέψεις 45 και 46, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, Generali-ProvidenciaBiztosító, C-470/13, 
EU:C:2014:2469, σκέψη 32, καθώς και της 16ης Απριλίου 2015, EnterpriseFocusedSolutions, C-278/14, 
EU:C:2015:228, σκέψη 16, C 318/15 TecnoediCostruzioniSrlκατά ComunediFossanoσκ. 19,20).  

Όσον αφορά στα αντικειμενικά κριτήρια που μπορούν να υποδηλώνουν την ύπαρξη βέβαιου 
διασυνοριακού ενδιαφέροντος, το Δικαστήριο έχει κρίνει ότι τέτοια κριτήρια μπορούν να είναι, 
μεταξύ άλλων, η σημαντική αξία της επίμαχης συμβάσεως σε συνδυασμό με τον τόπο εκτελέσεως 
των εργασιών ή ακόμη τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συμβάσεως και τα ειδικά χαρακτηριστικά των 
οικείων προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί επίσης να ληφθεί υπόψη η ύπαρξη καταγγελιών που 
υπέβαλαν επιχειρηματίες εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη, υπό την προϋπόθεση της 
εξακριβώσεως ότι οι καταγγελίες αυτές είναι πραγματικές και όχι πλασματικές (βλ., υπ’ αυτή την 
έννοια, αποφάσεις της 15ης Μαΐου 2008, SECAP και Santorso, C-147/06 και C-148/06, EU:C:2008:277, 
σκέψη 31, καθώς και απόφαση της 16ης Απριλίου 2015, Enterprise Focused Solutions, C-278/14, 
EU:C:2015:228, σκέψη 20 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). 

 

Β. Παρατηρήσεις κατ’ άρθρο  

1. Ως προς το άρθρο 3 «Ορισμοί» 

1.1  Μεταξύ των ορισμών του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβάνεται και αυτός του Μητρώο 
Προμηθευτών. Δοθείσης της χρησιμοποιούμενης ορολογίας, συνάγεται ότι πρόκειται για Μητρώο 
στο οποίο εντάσσονται αποκλειστικά οι οικονομικοί φορείς, στους οποίους θα ανατίθενται 
συμβάσεις προμήθειας αγαθών, μη συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών. Στην 
περίπτωση που πρόθεση της Εταιρείας είναι ο όρος «προμηθευτής» να αφορά τόσο σε 
προμηθευτές αγαθών, όσο και σε παρόχους υπηρεσιών, ο ορισμός θα πρέπει να αναδιατυπωθεί, 
προκειμένου αυτό να καταστεί σαφές. 

Περαιτέρω, για λόγους ακρίβειας και σαφήνειας λόγου, η φράση «μπορεί να ενταχθεί οποιοσδήποτε 
προμηθευτής της Εταιρείας», προτείνεται όπως αναδιατυπωθεί σε «μπορεί να ενταχθεί 
οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας». 

1.2   Στον ορισμό του επιβλέποντος αναφέρεται ότι αυτός/οί είναι «Ο υπάλληλος ή οι υπάλληλοι ή ο 
εξειδικευμένος εξωτερικός σύμβουλος ή ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων, οι οποίοι έχουν οριστεί 
από την Αιτούσα Υπηρεσία για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης της σύμβασης».  

Σχετικώς, επισημαίνεται ότι ο ορισμός ιδιωτών ως επιβλεπόντων αποτελεί κατ’ αρχήν ανάθεση 
δημόσιας σύμβασης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 2, παρ. 1, περ.5 του 
ν.4412/2016 και, συνεπώς,  εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διαδικασίες του προτεινόμενου Κανονισμού  
ή του ν. 4412/2016, κατά περίπτωση.  

 

2. Ως προς το άρθρο 4 «Διαδικασία Ανάθεσης Σύμβασης» 

2.1 Η περ. (στ) Σύμβαση με Βάση Συμφωνία Πλαίσιο της παρ. 1, δεν αποτελεί διαδικασία ανάθεσης 
αλλά εκτελεστική σύμβαση σε συνέχεια συμφωνίας – πλαίσιο, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 10 του υπό εξέταση Κανονισμού, δυνάμενη να συναφθεί με μία από τις αναφερόμενες στην 
παρ.1 του ως άνω άρθρου, διαδικασίες, ήτοι (α) Απευθείας Ανάθεση, (β) Απευθείας Ανάθεση σε 
Τρίτες Χώρες, (γ) Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός, (δ) Συνοπτικός Διαγωνισμός με Χρήση Μητρώου 
Προμηθευτών και (ε) Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.  

2.2  Στον πίνακα που παρατίθεται στην παράγραφο 3 και ειδικότερα στις δύο τελευταίες γραμμές 
της δεύτερης στήλης «Εκτιμώμενος προϋπολογισμός (€) χωρίς ΦΠΑ», παρατηρείται εσφαλμένη 
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αναφορά στα «ανώτατα» όρια του άρθρου 5 του ν.4412/2016, αντί του ορθού «κατώτατα». Ως εκ 
τούτου, προτείνεται η σχετική προσαρμογή του. Εναλλακτικά, προτείνεται η διατύπωση «κατώτατα 
όρια εφαρμογής της Οδηγίας, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά». 

2.3  Στον ίδιο πίνακα της παρ. 3, προτείνεται η μετονομασία του τίτλου της πρώτης στήλης, από 
«Είδος σύμβασης» σε «Τόπος εκτέλεσης σύμβασης», καθώς αυτός ( ο τόπος εκτέλεσης) φαίνεται να 
αποτελεί το κριτήριο διαφοροποίησης των συμβάσεων.  

2.4   Στην παρ. 5  του άρθρου 4, εφόσον πράγματι η Εταιρεία στοχεύει στην σύναψη συμβάσεων 
συνεργασίας με άλλες αναθέτουσες αρχές στο πλαίσιο τους άρθρου 12 παρ. 4, απαιτείται η 
αναδιατύπωση της εν λόγου παραγράφου, κατά τρόπο που να μην παραπέμπει σε εξαιρετική 
ρύθμιση απευθείας ανάθεσης.    

 

3. Ως προς το άρθρο 5 «Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης» 

Το άρθρο περιγράφει αναλυτικά την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.  

3.1  Στην παράγραφο 2.3 προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης του Μητρώου Προμηθευτών της 
Εταιρείας, κατά την απαιτούμενη διενέργεια έρευνας αγοράς. Ωστόσο, κατά τα προεκτεθέντα, στο 
πλαίσιο των παρατηρήσεων επί του άρθρου 3, εφόσον το Μητρώο Προμηθευτών αφορά μόνο σε 
οικονομικούς φορείς που προμηθεύουν αγαθά και όχι και σε φορείς που παρέχουν υπηρεσίες, τότε 
θα πρέπει να αναφερθεί στο παρόν σημείο, ότι η έρευνα αγοράς με χρήση του Μητρώου 
Προμηθευτών πραγματοποιείται στην περίπτωση ανάθεσης συμβάσεων προμήθειας αγαθών. 
Παράλληλα, θα πρέπει να συμπληρωθεί η παράγραφος με τον τρόπο πραγματοποίησης της έρευνας 
αγοράς, στην περίπτωση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, καθώς, στην περίπτωση που το Μητρώο 
Προμηθευτών αφορά μόνον σε προμηθευτές αγαθών,  η σχετική πρόβλεψη ελλείπει.  

Σε κάθε περίπτωση, για λόγους σαφήνειας, προτείνεται ο επανέλεγχος της χρήσης του όρου 
«προμηθευτής» στο σύνολο του κειμένου του Κανονισμού και η αντικατάστασή του με τον όρο 
«οικονομικός φορέας», όπου απαιτείται. 

3.2  Στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι ο επιλεγείς Οικονομικός Φορέας υποχρεούται, πριν την 
υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, «εφόσον από τη φύση 
της σύμβασης απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης». Η εκτίμηση για το πότε 
απαιτείται από την φύση της σύμβασης αποτελεί αξιολογική κρίση, γεγονός που την καθιστά 
δεκτική αμφισβητήσεων. Προς άρση αυτών, προτείνεται όπως η φράση συμπληρωθεί με την 
προσθήκη «και έχει προβλεφθεί η κατάθεσή της στην σχετική πρόσκληση υποβολής προσφορών».  

 

4. Ως προς τα άρθρα 5, 7, 8 και 9 

Τα ως άνω άρθρα ρυθμίζουν  τις διαδικασίες  της Απευθείας Ανάθεσης, του  Ανοικτού Συνοπτικού 
Διαγωνισμού, του Συνοπτικού Διαγωνισμού με Χρήση Μητρώου Προμηθευτών και της 
Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.  

Στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις επισημάνσεις της Αρχής, έχουν τεθεί ελάχιστοι κανόνες και έχουν 
ορισθεί οι σχετικές διαδικασίες εφαρμογής τους. 

  

5.  Ως προς το άρθρο 6 «Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης σε Τρίτες Χώρες» 

Από τα οριζόμενα στο εν λόγω άρθρο, σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 1 
του προτεινόμενου Κανονισμού, συνάγεται ότι η διαδικασία αυτή δύναται να εφαρμοστεί σε 
συμβάσεις κάτω των ορίων, οι οποίες εκτελούνται σε τρίτες χώρες, ανεξαρτήτως του τόπου 
διενέργειας της ανάθεσης ή του τόπου εγκατάστασης των οικονομικών φορέων, οι οποίοι θα 
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κληθούν σε διαπραγμάτευση. Συνεπώς, δύναται να εφαρμοστεί και στην περίπτωση ανάθεσης σε 
ημεδαπούς οικονομικούς φορείς.  

Ως προς τους κανόνες και τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την σύναψη των συμβάσεων 
αυτών, το άρθρο 6 παραπέμπει στις διαδικασίες του άρθρου 5 του Κανονισμού, το οποίο ρυθμίζει 
την απευθείας ανάθεση συμβάσεων, με εκτιμώμενη αξία έως €40.000, ή τυχόν υψηλότερο όριο, 
προβλεπόμενο από τον ν. 4412/2016. Εν προκειμένω, δοθέντος ότι  ήδη ο ν. 4412/2016 προβλέπει, 
ως όριο απευθείας ανάθεσης για τις κοινωνικές και λοιπές υπηρεσίες των άρθρων 107 επ., τις 
€60.000, θα πρέπει να ορισθεί ρητώς εάν το όριο των €40.000 καταλαμβάνει και τις συμβάσεις 
αυτές ή εάν για τις συγκεκριμένες ισχύει το όριο των €60.000. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι το 
κατώτατο όριο του άρθρου 5 του ν.4412/2016, για τις εν λόγω συμβάσεις υπηρεσιών, έχει ορισθεί 
στο ποσό των  €750.000.  

 

6.  Ως προς το άρθρο 7 «Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός» 

6.1 Στην υποπαράγραφο 2.4 του άρθρου αναφέρονται τα, κατ’ ελάχιστον, στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στις διακηρύξεις. Μεταξύ αυτών, στο σημείο β) προβλέπονται  «οι όροι της 
σύμβασης», οι οποίοι εξειδικεύονται στο σημείο β) της υποπαραγράφου 2.1 του ιδίου άρθρου. 
Ωστόσο, στους όρους αυτούς, παρότι αναφέρονται τα κριτήρια επιλογής, δεν έχουν περιληφθεί οι 
λόγοι αποκλεισμού. Τούτο δε, παρά το γεγονός ότι στο άρθρο 13 αναφέρεται ότι «οι λόγοι 
αποκλεισμού καθορίζονται με τη διακήρυξη ή την πρόσκληση». Για λόγους ασφάλειας δικαίου, αλλά 
και νομοτεχνικούς, προτείνεται η συμπερίληψή τους στην υποπαράγραφο 2.1, σημείο β) του 
παρόντος άρθρου. 

6.2  Στις παραγράφους 3 έως 7 περιγράφεται η διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού. Από την εν 
λόγω αναφορά,, όπως παρατηρήθηκε και επί του αρχικώς υποβληθέντος σχεδίου Κανονισμού, 
συνάγεται ότι τα αποδεικτικά μέσα πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής προσκομίζονται κατά την 
υποβολή της προσφοράς και δεν μεσολαβεί υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης ή ΤΕΥΔ, ως 
προκαταρκτική απόδειξη πλήρωσής τους. Ωστόσο, στο άρθρο 15 προβλέπεται η υποβολή 
Υπεύθυνης Δήλωσης από την οποία να προκύπτει η απουσία των λόγων αποκλεισμού και η 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής. Για λόγους συνέπειας και ακρίβειας του κειμένου, προτείνεται 
όπως συμπεριληφθεί, ως βήμα, η διαδικασία προαπόδειξης, άλλως, προτείνεται η υποβολή της 
Υπεύθυνης Δήλωσης, στις εν λόγω παραγράφους του παρόντος άρθρου.  

 

7. Ως προς το άρθρο 8Α «Μητρώο Προμηθευτών» 

Ως προς την ευρύτητα της έννοιας του Μητρώου Προμηθευτών και την αναγκαιότητα ρητής 
αναφοράς των οικονομικών φορέων που εντάσσονται σε αυτό, ήτοι εάν αυτό περιλαμβάνει τόσο 
τους προμηθευτές αγαθών, όσο και τους παρόχους υπηρεσιών, ισχύουν οι εκτεθέντες ανωτέρω, επί 
του άρθρου 3, προβληματισμοί.  

 

8. Ως προς το άρθρο 9 «Διαπραγμάτευση Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση» 

Στην τελευταία παράγραφο 11 του άρθρου, προφανώς εκ παραδρομής, ορίζεται ότι «Ο επιλεγείς 
οικονομικός φορέας υποχρεούται, πριν την υπογραφή της σύμβασης να υποβάλλει στο Αναθέτον 
Όργανο τα προβλεπόμενα από τη Διακήρυξη δικαιολογητικά…». Δεδομένου ότι η διαδικασία 
διενεργείται βάσει Πρόσκληση Διαπραγμάτευσης και όχι βάσει διακήρυξης, το σχετικό εδάφιο 
χρήζει αναδιατύπωσης. 

 

9. Ως προς το άρθρο 12 «Δικαίωμα Συμμετοχής»  
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Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 1, είτε με αναφορά στην αναθεωρημένη, ήδη από το 
2014 Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είτε με γενική 
αναφορά στη Σ.Δ.Σ, ενώ προτιμητέα είναι η μη αναφορά στην κύρωσή της από την Ελλάδα.  

 

10.  Ως προς το άρθρο 13 «Λόγοι Αποκλεισμού» 

Στο εν λόγω άρθρο ορίζεται ότι οι λόγοι αποκλεισμού καθορίζονται με τη διακήρυξη ή την 
πρόσκληση, με την πρόβλεψη ότι μόνον οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
λόγοι αποκλεισμού (ποινικές καταδίκες) ισχύουν για όλες τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων του 
προτεινόμενου Κανονισμού. Ωστόσο, η ως άνω ρύθμιση συνιστά ουσιαστική απόκλιση από την 
αντίστοιχη διάταξη του νόμου, δοθέντος ότι  οι οριζόμενοι ως υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού της 
παρ. 2  του ιδίου άρθρου 73, (τήρηση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, υποχρεώσεις 
τήρησης κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας μέσω ΣΕΠΕ) καθίστανται δυνητικοί.  

Υπό το ανωτέρω πρίσμα, δέον όπως επισημανθεί ότι ειδικά όσον αφορά στους λόγους αποκλεισμού 
που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, δοθέντος ότι αυτοί 
προβλέπονται στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο παρόν άρθρο. 

 

11.  Ως προς το άρθρο 14 «Κριτήρια Επιλογής» 

11.1 Στο εν λόγω άρθρο, το οποίο πραγματεύεται τα σχετικά με τα κριτήρια επιλογής, η ρύθμιση 
περιορίζεται μόνον στα κριτήρια της τεχνικής ικανότητας και της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας, χωρίς να έχει συμπεριληφθεί ρύθμιση για το κριτήριο 
καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, κατ’ αντιστοιχία με το άρθρο 75 του ν. 
4412/2016. Εντούτοις, στην παρ. 2.1, σημείο (β) του άρθρου 7, προβλέπεται ότι στους όρους 
ανάθεσης της σύμβασης περιλαμβάνονται «τουλάχιστον (βα) τα κριτήρια επιλογής, τα οποία 
μπορούν να αφορούν την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας..». 

Προς άρση της δημιουργηθείσας σύγχυσης, προτείνεται η επανεκτίμηση του θέματος και η σχετική 
ρύθμισή του στο κείμενο του εν λόγω άρθρου. 

11.2 Από τη γραμματική διατύπωση της παρ. 6 του εν λόγω άρθρου, σύμφωνα με την οποία «Για την 
κάλυψη των κριτηρίων τεχνικής ικανότητας και οικονομικής/χρηματοοικονομικής επάρκειας, μπορεί 
να προβλέπεται η δυνατότητα στήριξης των συμμετεχόντων Οικονομικών Φορέων στις ικανότητες 
άλλων φορέων..», συνάγεται ότι η δυνατότητα  στήριξης σε ικανότητες τρίτων επαφίεται στην 
διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας. Τούτου δοθέντος, με τη συγκεκριμένη διάταξη κάμπτεται ο 
κανόνας της δυνατότητας των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, όπως στηρίζονται στις 
ικανότητες τρίτων φορέων,  ο οποίος προβλέπεται στον ν. 4412/2016, τόσο για τις συμβάσεις άνω, 
όσο  και κάτω των ορίων, εξαιρουμένων μόνο των συμβάσεων της παρ.3 του άρθρου 78 του 
ν.4412/2016.  

Προτείνεται η επανεξέταση της διάταξης. 

 

12. Ως προς το άρθρο 16 «Υποχρεώσεις Αναδόχου» 

12.1 Στην παρ. 2 θα πρέπει να συμπεριληφθεί ειδική αναφορά στην επιβολή προς τους αναδόχους, 
εκ μέρους των αναθετουσών αρχών, της τήρησης κατά την εκτέλεση της σύμβασης, των 
υποχρεώσεων στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, 
κατά τα σχετικώς οριζόμενα στο άρθρο 130, παρ.1 του  ν.4412/2016. 

12.2  Στην παράγραφο 3 προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι «Ο ανάδοχος οφείλει να αποκαθιστά κάθε 
ελάττωμα ή παράλειψη που γνωστοποιείται σε αυτόν στο πλαίσιο της επίβλεψης, […] Τυχόν 
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υποβολή αντιρρήσεων κατά της έγγραφης γνωστοποίησης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την 
υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις δοθείσες εντολές».  

Σχετικώς παρατηρείται ότι από τα ανωτέρω διαφαίνεται ότι ορίζεται μια υποχρέωση συμμόρφωσης 
του αναδόχου προς τις δοθείσες εντολές, με την, επί της ουσίας, αποστέρησή του από το δικαίωμα 
υπεράσπισής του, επί των διαλαμβανομένων στην έγγραφη γνωστοποίηση, αφού, σε κάθε 
περίπτωση, η υποχρέωσή του για συμμόρφωση παραμένει. Η κατά τα ανωτέρω ρύθμιση του 
θέματος των αντιρρήσεων, θα πρέπει να επανεξετασθεί, καθώς σε όλο το πλέγμα των διατάξεων 
των δημοσίων συμβάσεων, τόσο του εθνικού, όσο και του ενωσιακού δικαίου, ρυθμίζεται το 
δικαίωμα του αναδόχου όπως εγείρει αντιρρήσεις και η υποχρέωση των αναθετουσών αρχών, όπως 
τις εξετάζουν και αποφαίνονται, πριν την επιβολή της συμμόρφωσης του αναδόχου. Ενδεικτικά, 
αναφέρεται η περίπτωση παράλειψης ή ελαττώματος, που μπορεί να οφείλεται σε υπαιτιότητα της 
αναθέτουσας αρχής. 

 

13. Ως προς το άρθρο 17 «Παρακολούθηση και έλεγχος της εκτέλεσης Σύμβασης»  

Στην παράγραφο 4 του άρθρου, ειδικά για την παρακολούθηση συμβάσεων που εκτελούνται σε 
τρίτες χώρες, προβλέπεται ότι την εκτέλεση της σύμβασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα 
έγγραφα της  σύμβασης, παρακολουθεί η Αιτούσα Υπηρεσία ή ειδικώς εξουσιοδοτημένο μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Χάριν ευελιξίας της Εταιρείας, προτείνεται η πρόβλεψη της δυνατότητας 
παροχής εξουσιοδότησης και σε άλλα, πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα. 

 

14. Ως προς το άρθρο 20 «Τροποποίηση συμβάσεων» 

Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 1 ορίζεται ότι «Η δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης, ως προς τα 
ανωτέρω, πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια και ακρίβεια, ως δικαίωμα προαίρεσης της Εταιρείας 
στην σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση».  

Προτείνεται η αναδιατύπωση, ως ακολούθως: «Η δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης, ως προς 
τα ανωτέρω, πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια και ακρίβεια, σε ρήτρες αναθεώρησης της 
Εταιρείας στην σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση». Τούτο καθώς, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 α) 
του άρθρου 132 του ν.4412/2016, η έννοια των ρητρών αναθεώρησης είναι ευρύτερη εκείνης των 
προαιρέσεων, περιλαμβάνοντας τόσο προαιρέσεις, όσο και ρήτρες αναθεώρησης τιμών.  

 

15. Ως προς το άρθρο 22 «Ενστάσεις και Προσφυγές» 

Στην παρ.2 του άρθρου προβλέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., 
«σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 360 επ. του ν.4412/2016». Στη συνέχεια, στην παρ. 3 του 
ιδίου άρθρου, ορίζεται ότι «Η προθεσμία άσκησης της ένστασης ή της προσφυγής, καθώς και η 
άσκηση αυτών δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα». 

Σχετικώς παρατηρείται ότι, εφόσον η Εταιρεία έχει επιλέξει την εφαρμογή των διατάξεων του 
ν.4412/2016, για την προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., θα πρέπει να τύχει εφαρμογής το σύνολο το 
διατάξεων του Βιβλίου IV του ν.4412/2016, περί έννομης προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων. Ως εκ τούτου, ως προς το ανασταλτικό αποτέλεσμα της άσκησης προσφυγής,  η παρ. 3 
του άρθρου 22, θα πρέπει να αναδιατυπωθεί, κατά  τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 364 του 
ως άνω νόμου, σύμφωνα με την οποία «Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται 
με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την 
επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366.». 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art366_1
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art366_2
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Επιπροσθέτως, κρίνεται αναγκαίο όπως καταγραφεί αναλυτικά στο παρόν άρθρο, ο  τρόπος άσκησης 
της προδικαστικής προσφυγής, δοθέντος ότι η όλη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., διενεργείται 
ηλεκτρονικά, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

16. Ως προς το άρθρο 23 «Παράβολο» 

Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου ορίζεται ότι «Για το παραδεκτό της άσκησης της ένστασης 
κατατίθεται παράβολο από τον ενιστάμενο υπέρ της Εταιρείας, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε 
ποσοστό  μισό τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής 
σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε 
ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν από τη διακήρυξη δεν προκύπτει η 
προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης, για το παραδεκτό της άσκησης της ένστασης, κατατίθεται 
παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ». 

Σχετικώς, παρατηρούνται τα ακόλουθα: 

1. Η κατάθεση των παραβόλων πραγματοποιείται πάντοτε υπέρ του Δημοσίου, καθώς το σχετικό 
έσοδο θεωρείται δημόσιο έσοδο. Συνεπώς, το ύψος του παραβόλου για το παραδεκτό της άσκησης 
ένστασης, κατατίθεται υπέρ του Δημοσίου κα όχι υπέρ της Εταιρείας, όπως ρητώς ορίζεται και στην 
παρ. 2 του άρθρου 127 του ν.4412/2016. 

2. Ως προς το ύψος του παραβόλου, από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 2 του 
Κανονισμού, στο οποίο ορίζεται ότι οι ενστάσεις ασκούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης 
των συμβάσεων οικονομικού αντικειμένου μικρότερου ή ίσου με το ποσό των €60.000, και του 
παρόντος άρθρου, σύμφωνα με το οποίο, το ύψος του ανέρχεται σε ποσοστό  μισό τοις εκατό 
(0,50%) επί της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης, σε καμία 
περίπτωση το ύψος του παραβόλου δεν δύναται να ξεπεράσει το ποσό των 300 ευρώ (60.000 Χ 
0,50%). Ως εκ τούτου, απαιτείται η σχετική προσαρμογή της πρώτης παραγράφου του άρθρου, με 
την απαλοιφή της φράσης «Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων 
(600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.».  

3. Ως προς τον τρόπο υπολογισμού του ύψους του παραβόλου, θα πρέπει να ορισθεί ρητώς, στο 
τέλος του πρώτου εδαφίου της πρώτης παραγράφου, ότι αυτό υπολογίζεται επί της αξίας του 
τμήματος ή των τμημάτων της σύμβασης σχετικά με τα οποία ασκείται η ένσταση. Επιπροσθέτως, θα 
πρέπει να προβλεφθεί ότι το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 
ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.   

 

17. Ως προς το άρθρο 25 «Τελικές Διατάξεις» 

Επισημαίνεται ότι έχει γίνει δεκτό (πρβλ. ΑΕΠΠ 167/2017 σκ.10 και 90/2019 σκ. 17), ότι εκτελεστή 
πράξη, κατά της οποίας δύναται να ασκείται το δικαίωμα Προδικαστικής Προσφυγής, αποτελεί και η 
διοικητική πράξη περί ματαίωσης ανοιγείσας δημόσιας διαγωνιστικής διαδικασίας, καθώς και ότι η 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 106 περί ματαίωσης διαδικασίας απαιτεί «ειδικώς 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής», επιβεβαιώνοντας πως η ματαίωση ανάθεσης 
μιας δημόσιας σύμβασης αποτελεί εξαιρετική διαδικασία, επιτρεπτή περιοριστικά για τους 
αναφερόμενους λόγους, οι οποίοι αποσκοπούν στο να αποτρέψουν καταχρηστικές, από την πλευρά 
των αναθετουσών αρχών, ματαιώσεις διαγωνιστικών διαδικασιών.  

 

Καταληκτικά, αξιολογώντας το περιεχόμενο του υπό κρίση προσχεδίου Κανονισμού, διαφαίνεται ότι 
έχουν, εν πολλοίς, ληφθεί υπόψη κατά την εκπόνησή του, οι παρατηρήσεις της Αρχής, όπως 
αποτυπώθηκαν στο υπ’ αρ. πρ. 2620/16.06.2020  έγγραφό της.  
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Επισημαίνεται ότι εξακολουθεί να απουσιάζει η πρόβλεψη στον Κανονισμό, σχετικά με τις 
υποχρεώσεις ενημέρωσης της Αρχής, μεταξύ άλλων, και στο πλαίσιο εφαρμογής των Διατάξεων 
«Διακυβέρνησης» της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, όπως ενσωματώθηκαν με τα άρθρα 340 επ. του ν. 
4412/2016. 

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η Εταιρεία θα πρέπει να παρακολουθεί και να αναπροσαρμόζει τις 
διαδικασίες της με βάση τις εθνικές επιλογές ως προς τη συμμόρφωση της χώρας με τις ευρωπαϊκές 
και διεθνείς υποχρεώσεις της (ενδεικτικά αναφέρονται η προσαρμογή των eForms στο πλαίσιο του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1780 της Επιτροπής της 23ης Σεπτεμβρίου 2019 για την 
κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον 
τομέα των δημόσιων συμβάσεων και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2015/1986 («ηλεκτρονικά έντυπα»). 

 

V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Αρχή αποφασίζει ομόφωνα την παροχή σύμφωνης γνώμης επί του 

υποβληθέντος σχεδίου Κανονισμού Συμβάσεων Προμήθειας Προϊόντων, Παροχής Υπηρεσιών, 

Εκπόνησης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού 

Εμπορίου Α.Ε., με διακριτικό τίτλο «ENTERPRISE GREECE», σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2, περ. γ, 

υποπερ. γγ του ν. 4013/2011, με τις προαναφερόμενες παρατηρήσεις καθώς και τις προτεινόμενες 

βελτιώσεις και διορθώσεις. 

 

   Αθήνα, 6 Αυγούστου 2020 

   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

 

                                                                  Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος 

 

    

 

 

                                           Μιχαήλ Εκατομμάτης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. 

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία 

Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΕΝΤΕPRPISE GREECE », 

έχοντας υπόψιν : 

1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 12 του Καταστατικού της ENTERPRISE 

GREECE, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2372/1996 (Α’ 29) και όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του Ν. 4635/2019 (Α’  167), 

2. Την υπ’ αριθμ. Π46Ι-50965/13.09.2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 763/20-09-2019) απόφαση «Αποδοχή 

παραίτησης και ορισμός Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας “Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 

Εμπορίου Α.Ε.”, με δ.τ. “Enterprise Greece Α.Ε.” του Υπουργού Εξωτερικών. 

3.  Την υπ’ αριθμ. Π 46I-59349 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 852/14-10-2019) απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ.: 

Π46Ι-50965/20.09.2019 (ΥΟΔΔ 763) απόφασης, αντικατάσταση και ορισμός Προέδρου και 

Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία 

Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», με δ.τ. «Enterprise Greece Α.E.» του Υπουργού 

Εξωτερικών. 

4. Την υπ’ αριθμ. Π461-64969 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 950/11.11.2019) απόφαση «Τροποποίηση της Π461-

59349/9.10.2019 (ΥΟΔΔ 852) απόφασης, παύση δυο Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», με δ.τ. 

‘’Enterprise Greece A.E.” λόγω αλλαγής του καταστατικού αυτής του Υπουργού Εξωτερικών. 

5. Την απόφαση του Δ.Σ. της “Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.” 

από την Συνεδρίαση υπ' αριθμ. 342/14.11.2019 περί α. νέας συγκρότησης μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα β. εκπροσώπησης της εταιρείας και γ. παροχής 

δικαιώματος υπογραφής. 

6. Την απόφαση του Δ.Σ. της “Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.” 

από την Συνεδρίαση υπ' αριθμ. 350/12.05.2020 περί Αντικατάστασης μέλους Δ.Σ. - 

Συγκρότηση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. 

7. Την από 10/2/2020 πρόσκληση κατάρτισης Κανονισμού Προμηθειών. 
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8. Τo από 12/5/20 παραδοτέο της Εταιρείας PLANET με θέμα «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ». 

9. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (L94), όπως διορθώθηκε 

(L135/24.5.2016),  

10. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (Α΄147), όπως εκάστοτε 

ισχύει,  

11. Την υπ΄αριθμ. ……. σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων του Ν. 4013/2011 (Α΄ 204),  

12. Τις αρχές της διαφάνειας, της δημοσιότητας, της ίσης μεταχείρισης και της 

απαγόρευσης των διακρίσεων κατά την ανάθεση συμβάσεων υπηρεσιών, προμηθειών και 

έργου. 

ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ, με το υπ’ αριθ…. /2020 και αρ. Πρωτ. …./20 Πρακτικό του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας, το Σχέδιο Κανονισμού Προμηθειών της ανώνυμης εταιρείας με την 

επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικου Εμπορίου Α.Ε.», το περιεχόμενο του 

οποίου έχει ως εξής:  

 

«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.”» 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α  

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρμογής  

1. Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται κατ’εξουσιοδότηση των διατάξεων των παρ. 2 και 4 του άρθρου 

12 του Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και 

Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και δ.τ. «Enterprise Greece», όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο 

του Ν. 2372/1996 (Α’ 29) και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το  άρθρο 84 του Ν. 4635/2019 (Α’  167).  

2. Ο παρών Κανονισμός διέπει, κατά παρέκκλιση του ν. 4412/2016, τους όρους και τις διαδικασίες 

ανάθεσης συμβάσεων μελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών 
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πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών εργασιών της Εταιρείας των οποίων η εκτιμώμενη αξία δεν 

υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε αυτό ισχύει.  

3. Ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά, οι αναθέσεις προμηθειών και υπηρεσιών περιλαμβάνουν:  

α. Γραφική ύλη, 

β. Αναλώσιμα υλικά πάσης φύσεως 

γ. Βιβλία, έντυπες και ηλεκτρονικές συνδρομές και εκδόσεις καθώς και ειδικές πηγές ηλεκτρονικής 

πληροφόρησης (π.χ. πρόσβαση σε Bloomberg), 

δ. Υπηρεσιακές μετακινήσεις και διαμονή, 

ε. ‘Εξοδα φιλοξενίας, 

στ. Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, 

ζ. Οργάνωση  εκθέσεων/Roadshows/συνεδρίων/λοιπών προωθητικών δραστηριοτήτων, 

η. Ασφαλίσεις πάσης φύσεως, 

θ. Ηλεκτρομηχανολογικό και άλλο εξοπλισμό, 

ι. ‘Επιπλα, 

ια. Ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τηλεφωνικές συσκευές, εξοπλισμό ασφαλείας και λογισμικό, 

ιβ. Υπηρεσίες ασφάλειας (security), 

ιγ. Υπηρεσίας επικοινωνίας και προβολής, 

ιδ. Λογιστικές-ελεγκτικές υπηρεσίες, 

ιε. Μελέτες, λοιπές εργασίες και υπηρεσίες πάσης φύσεως,  

ιστ. Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).  

 

4. Ειδικώς, συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων-κατασκευών της Εταιρείας που 

παραδίδονται, παρέχονται ή εκτελούνται αντίστοιχα σε Τρίτες Χώρες, όπως αυτές ορίζονται στο 

άρθρο 3 του παρόντος και δεν υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016, όπως 

εκάστοτε ισχύουν, πραγματοποιούνται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας και εντός των ορίων του ετήσιου εγκεκριμένου προϋπολογισμού, με απευθείας ανάθεση, 

κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του 

παρόντος.  

5. Για την ανάθεση συμβάσεων μελετών, υπηρεσιών, έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών 

πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών εργασιών εκτιμώμενης αξίας άνω των ορίων του άρθρου 5 

του Ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε αυτό ισχύει,  εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 

εκάστοτε ισχύει.  

6. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς στα επόμενα άρθρα εφαρμόζονται οι  διατάξεις του Ν. 

4412/2016 όπως εκάστοτε ισχύει, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα της σύμβασης. 
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7. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού εντάσσονται και οι συμβάσεις αγοράς ή 

μίσθωσης ακινήτων, οι οποίες ρυθμίζονται στο άρθρο 28 του παρόντος.  

8. Οι διαδικασίες της Εταιρείας θα είναι σύμφωνες με την εφαρμοστέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις 

ευρωπαϊκές συμβάσεις, όπως αυτή ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο κατά περίπτωση, καθώς και 

με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και αρχές, όπως ερμηνεύονται από τη νομολογία του Δικαστηρίου της 

ΕΕ και την Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Επιτροπής της 1.8.2006 (EE C 179/2). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 2 

Γενικές Αρχές  

Ο παρών Κανονισμός αποσκοπεί στη διασφάλιση και κατοχύρωση των συμφερόντων και 

δικαιωμάτων της Εταιρείας για την επίτευξη του καταστατικού της σκοπού, στις συμβάσεις δε που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού εφαρμοζονται οι Γενικές Αρχές του 

δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας, της αναλογικότητας, 

της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ελευθερίας του 

ανταγωνισμού. 

 

Άρθρο 3  

Ορισμοί  

Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:  

Εταιρεία - Αναθέτουσα Αρχή: η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» 

Αναθέτον Όργανο: Είναι το όργανο της Εταιρείας, το οποίο αποφασίζει για τη σύναψη της 

σύμβασης, με βάση τις διαδικασίες του παρόντος Κανονισμού Προμηθειών.  

Ανοιχτός Συνοπτικός Διαγωνισμός: η απλοποιημένη διαδικασία ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας 

κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος. 

Απευθείας ανάθεση: η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της 

οποίας η Εταιρεία συνάπτει σύμβαση με  οικονομικό φορέα της επιλογής της, κατόπιν έρευνας 

αγοράς με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 6 

του παρόντος Κανονισμού. 
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Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση: η διαδικασία ανάθεσης, κατά την οποία η 

Εταιρεία, χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, αναθέτει τη σχετική σύμβαση μετά από 

διαπραγμάτευση σε οικονομικό φορέα της επιλογής της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του 

παρόντος Κανονισμού. 

Τμήμα Προμηθειών: Το Τμήμα Προμηθειών της Εταιρείας έχει την κύρια ευθύνη της εφαρμογής του 

Κανονισμού Προμηθειών, καθώς και την ευθύνη να χρησιμοποιήσει τη γνώση, την εμπειρία και τα 

στοιχεία που συλλέγει για να συντάσσει ενημερωτικές αναφορές, υποστηρίζοντας τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων σε θέματα προμηθειών. Το Τμήμα Προμηθειών είναι αρμόδιο για την 

προετοιμασία και τη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης και των διαγωνιστικών διαδικασιών, στο 

πλαίσιο των οποίων ασκεί, ενδεικτικώς, τις εξής αρμοδιότητες:  α) συντονίζει τη διαγωνιστική 

διαδικασία, β) προετοιμάζει και δημοσιεύει τα τεύχη της διακήρυξης, γ) συντονίζει την διαδικασία 

αποσφράγισης των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή.  

Αιτούσα Υπηρεσία: Αιτούσα Υπηρεσία είναι οιαδήποτε οργανωτική μονάδα της Εταιρείας, η οποία 

δύναται να αιτηθεί προμήθεια/υπηρεσία/μελέτη ή έργο. Η Αιτούσα Υπηρεσία έχει την ευθύνη της 

τεχνικής περιγραφής και είναι αρμόδια για την ποσοτική/ ποιοτική παραλαβή των προϊόντων ή/και 

υπηρεσιών, μελετών ή/και έργων. 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι η οργανωτική 

μονάδα της Εταιρείας που είναι επιφορτισμένη με ελεγκτικό και συμβουλευτικό ρόλο σε θέματα 

τήρησης του προϋπολογισμού της Εταιρείας στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων  

και γενικά επί οικονομικών θεμάτων. 

Νομική Υπηρεσία: Η Νομική Υπηρεσία είναι η οργανωτική μονάδα της Εταιρείας, η οποία,, μεταξύ 

των άλλων, γνωμοδοτεί και συμβουλεύει επί  νομικών θεμάτων που ενδέχεται να ανακύψουν κατά 

την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού Προμηθειών ή κατά τη σύνταξη διακηρύξεων, τη 

διενέργεια διαγωνισμών και τη σύναψη συμβάσεων από την Εταιρεία. 

Επιτροπή Διαγωνισμού: Είναι η Επιτροπή που συγκροτείται από την Εταιρεία και έχει την ευθύνη 

για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών.  

Επιτροπή Ενστάσεων: Είναι η Επιτροπή που συγκρoτείται από την Εταιρεία σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα της παρ. 1 του άρθρου 25 και έχει την ευθύνη για την εξέταση των ενστάσεων που 

υποβάλλονται από τους Προσφέροντες. 

Επιβλέπων/Επιβλέποντες: Ο υπάλληλος ή οι υπάλληλοι ή ο εξειδικευμένος εξωτερικός σύμβουλος ή 

ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων, οι οποίοι έχουν οριστεί από την Αιτούσα Υπηρεσία για την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης της σύμβασης. 
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Μητρώο Προμηθευτών: Μητρώο που τηρείται από την Εταιρεία για επιλεγμένες κατηγορίες 

προμηθειών, στο οποίο μπορεί να ενταχθεί οποιοσδήποτε προμηθευτής της Εταιρείας, εφόσον 

πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 8Α του παρόντος Κανονισμού.Οικονομικός 

Φορέας: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή/και 

φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει στην 

αγορά εκτέλεση εργασιών ή/και έργου, προμήθεια προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών. 

Τρίτες Χώρες : Χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.), οι οποίες δεν έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων 

Συμβάσεων και δεν έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων ή διμερείς συμφωνίες για το άνοιγμα των αγορών των 

δημοσίων συμβάσεων.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 

Άρθρο 4  

Διαδικασίας Ανάθεσης Σύμβασης  

1. Για την ανάθεση των συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού 

εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι ακόλουθες διαδικασίες ανάθεσης: :  

(α) Απευθείας Ανάθεση,  

(β) Απευθείας Ανάθεση σε Τρίτες Χώρες, 

(γ) Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός, 

(δ) Συνοπτικός Διαγωνισμός με Χρήση Μητρώου Προμηθευτών,  

(ε) Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 

(στ) Σύμβαση με Βάση Συμφωνία Πλαίσιο. 

2. Για την ανάθεση των συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού 

δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή του κατ’ εξουσιοδότηση 

αρμοδίου οργάνου, να εφαρμοστεί οποιαδήποτε άλλη διαδικασία ανάθεσης  προβλέπεται στο 

Ν.4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει.  

3. Η επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης της παρ. 1 του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται ανάλογα 

με την εκτιμώμενη αξία της εκάστοτε σύμβασης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  
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Είδος 

Σύμβασης 

Εκτιμώμενος 

Προϋπολογισ

μός (€) χωρίς 

ΦΠΑ 

Διαδικασία ανάθεσης 

Απ’ 

Ευθεία

ς 

Ανάθε

ση 

Ανοικτός 

Συνοπτικό

ς 

Διαγωνισ

μός 

Συνοπτικός 

Διαγωνισμ

ός με 

Χρήση 

Μητρώου 

Προμηθευτ

ών 

Διαπραγμάτευ

ση χωρίς 

Προηγούμενη 

Δημοσίευση 

Σύμβασ

η με 

βάση 

Συμφων

ία 

Πλαίσιο 

Ανάθεση 

Σύμβασης  

(όλες οι χώρες 

πλην των 

τρίτων 

χωρών ) 

≤ 40.000,00  

(ή άλλο 

προβλεπόμεν

ο στο Ν. 

4412/2016 

ανώτατο όριο 

απευθείας 

ανάθεσης ) 

 

Χ Χ Χ Χ Χ 

Ανάθεση 

Σύμβασης  

(όλες οι χώρες 

πλην των 

τρίτων 

χωρών ) 

40.000,00– 

ανώτατα όρια 

άρθρου 5  του 

Ν. 4412/2016    

 Χ Χ Χ Χ 

Ανάθεση 

Σύμβασης σε 

Τρίτες Χώρες 

≤ανώτατα 

όρια άρθρου 

5  Ν. 

4412/2016  

Χ Χ Χ Χ Χ 
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4.  Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 

4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει. Στα ποσά του παραπάνω πίνακα δεν περιλαμβάνεται ο εκάστοτε 

φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.)  

5. Η Εταιρεία μπορεί να αναθέτει συμβάσεις η εκτιμώμενη αξία των οποίων δεν υπερβαίνει  τα 

κατώτατα όρια του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύουν, σε φορείς του δημοσίου 

τομέα, με απευθείας ανάθεση, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του 

ν.4412/2016.  

6. Συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης ή κατώτερης του ποσού των 3.000€ συνάπτονται με μόνη την 

έγκριση του Διευθύνοντος Συμβούλου, Γενικού Διευθυντή ή άλλου εξουσιοδοτημένου από το 

Διοικητικό Συμβούλιο οργάνου μετά από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,  

χώρις να απαιτείται η τήρηση των προβλεπόμενων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου διαδικασιών.  

7.  Η Εταιρεία μπορεί να συνάπτει συμβάσεις στην αγγλική γλώσσα, καθώς και να αποδέχεται 

έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία έχουν μεταφραστεί στην αγγλική γλώσσα. Συμβάσεις 

εκτελούμενες στο εξωτερικό, ανεξαρτήτως αν αυτές έχουν συναφθεί  με ημεδαπό ή αλλοδαπό 

αντισυμβαλλόμενο Οικονομικό Φορέα, απαλλάσσονται από κάθε κράτηση υπέρ του Δημοσίου και 

τρίτων. 

 

Άρθρο 5  

Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης  

1. Ως “απευθείας ανάθεση” νοείται η διαδικασία κατά την οποία η Εταιρεία, χωρίς εκ των προτέρων 

δημοσιότητα, αναθέτει τη σχετική σύμβαση, αξίας έως 40.000 € (προ ΦΠΑ) σε οικονομικό φορέα της 

επιλογής της εκτός εάν ειδικώς ορίζεται υψηλότερο ποσό απευθείας ανάθεσης από το Ν.4412/2016, 

όπως εκάστοτε ισχύει. 

2. Τα στάδια της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης είναι τα ακόλουθα :  

2.1 Η Αιτούσα Υπηρεσία συντάσσει την «Περιγραφή του Αντικειμένου της υπό ανάθεση Σύμβασης», 

η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον:  

 (α) τις τεχνικές προδιαγραφές,  

(β) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης,   

(γ) τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό.  

2.2. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών διατυπώνει σύμφωνη γνώμη ως προς τη διαθεσιμότητα 

των απαιτούμενων πόρων, η οποία δύναται να ταυτίζεται με την ανάληψη υποχρέωσης της 

αντίστοιχης δαπάνης.  

2.3 Η Αιτούσα Υπηρεσία προβαίνει στην απαιτούμενη έρευνα αγοράς με τη δυνατότητα χρήσης του 

Μητρώου Προμηθευτών της Εταιρείας (εφόσον υπάρχει σχετική κατηγορία προμηθευτών στο 
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Μητρώο). Η έρευνα αγοράς πραγματοποιείται κατόπιν πρόσκλησης της Αιτούσας Υπηρεσίας προς 

τους επιλεγέντες Οικονομικούς Φορείςνα υποβάλλουν την προσφορά τους για την υπό ανάθεση 

σύμβαση. Η πρόσκληση υποβολής προσφοράς προς τους Οικονομικούς Φορείς γίνεται εγγράφως με 

κάθε πρόσφορο μέσο.  

2.4 Η Αιτούσα Υπηρεσία καταρτίζει την «Πρόταση Ανάθεσης της Σύμβασης» στον 

συγκεκριμένοΟικονομικό Φορέα, η οποία περιλαμβάνει (α) τις τεχνικές προδιαγραφές, (β) το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης,  (γ) τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό, (δ) προσφορά του υποψήφιου 

αναδόχου της Υπηρεσίας, και (ε) τεκμηρίωση της πρότασης ανάθεσης στο συγκεκριμένο ανάδοχο.  

2.5 Η «Πρόταση Ανάθεσης της Σύμβασης» προωθείται στο Τμήμα Προμηθειών το οποίο 

παραλαμβάνει την πρόταση και διεξάγει, όπου είναι εφικτό, συζήτηση με τον επιλεγέντα Οικονομικό 

Φορέα για τη βελτίωση των όρων της προσφοράς. Εν συνεχεία, ελέγχει την πρόταση ως προς την 

πληρότητά της και καταρτίζει με τη συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας εισήγηση προς το Αναθέτον 

Όργανο για την απευθείας ανάθεση της σύμβασης, συμπεριλαμβάνοντας εκτός από τα ανωτέρω 

υπό (α), (β), (γ), (δ) και (ε) στοιχεία, και τα ακόλουθα: 

(στ) Τεκμηρίωση ως προς την απαίτηση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, σε 

περίπτωση που αυτό απαιτείται.    

(ζ) Σχέδιο σύμβασης, το οποίο έχει ελεγχθεί από την Νομική Υπηρεσία της Εταιρείας. 

2.6 Το Αναθέτον Όργανο εφόσον εγκρίνει την ως άνω εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της 

Εταιρείας, αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επιλεγέντα Οικονομικό  Φορέα και 

προβαίνει στην υπογραφή αυτής.  

3. Εφόσον από τη φύση της σύμβασης απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, 

ο επιλεγείς Οικονομικός Φορέας υποχρεούται, πριν την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ύψους 5% επί της καθαρής αξίας της σύμβασης (μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

 

Άρθρο 6  

Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης σε Τρίτες Χώρες 

1. Για την απευθείας ανάθεση συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών καθώς και έργων – κατασκευών 

σε τρίτες χώρες με εκτιμώμενη αξία που δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 του Ν. 

4412/2016, ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 2.1 – 2.5 του προηγούμενου άρθρου του 

παρόντος Κανονισμού. Για την έγκριση της εισήγησης του Τμήματος Προμηθειών και την απόφαση 

απευθείας ανάθεσης αρμόδιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.  

2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κατατίθεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 

του άρθρου 5 του παρόντος Κανονισμού.  
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Άρθρο 7 

Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός 

1. Ως “ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός” νοείται η διαδικασία κατά την οποία η Εταιρεία, κατόπιν 

δημοσίευσης Διακήρυξης, αναθέτει τη σύμβαση στον Οικονομικό Φορέα που θα υποβάλει την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – 

τιμής, ή βάσει αποκλειστικά της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

2. Τα στάδια της διαδικασίας ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού είναι τα ακόλουθα :  

2.1. Η Αιτούσα Υπηρεσία συντάσσει πρόταση που περιλαμβάνει:  

(α) Την περιγραφή του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης, η οποία περιλαμβάνει 

τουλάχιστον (αα) τις τεχνικές προδιαγραφές, (αβ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και (αγ) τον 

εκτιμώμενο προϋπολογισμό.  

(β) Τους όρους ανάθεσης της Σύμβασης, οι οποίοι περιλαμβάνουν τουλάχιστον: (βα) τα κριτήρια 

επιλογής, τα οποία μπορούν να αφορούν την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα (εφόσον απαιτούνται από τη φύση της Σύμβασης), (ββ) το κριτήριο ανάθεσης της 

σύμβασης, (βγ) τα κριτήρια αξιολόγησης, σε περίπτωση που το κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης 

είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - 

τιμής, τα οποία μεταξύ άλλων μπορούν να αφορούν ποιοτικές, περιβαλλοντικές ή/και κοινωνικές 

πτυχές που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης Σύμβασης και (βδ) το περιεχόμενο της 

προσφοράς που θα υποβληθεί από τους οικονομικούς φορείς.  

2.2. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών διατυπώνει σύμφωνη γνώμη ως προς τη διαθεσιμότητα 

των απαιτούμενων πόρων, η οποία δύναται να ταυτίζεται με την ανάληψη υποχρέωσης της 

αντίστοιχης δαπάνης.  

 2.3. Η πρόταση της Αιτούσας Υπηρεσίας και η σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών προωθούνται στο Τμήμα Προμηθειών.  

2.4 Το Τμήμα Προμηθειών καταρτίζει και εισηγείται προς έγκριση στο Αναθέτον Όργανο της 

Εταιρείας το σχέδιο της Διακήρυξης, κατόπιν ελέγχου αυτού από τη Νομική Υπηρεσία της Εταιρείας, 

το οποίο περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

(α) Περιγραφή του αντικειμένου της υπό ανάθεση Σύμβασης.    

(β) Όρους ανάθεσης της Σύμβασης. 
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(γ) Προθεσμία υποβολής προσφορών, η οποία θα πρέπει να ορίζεται τουλάχιστον σε οκτώ  (8) 

ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 

του άρθρου 11. Η Εταιρεία παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 121 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει.  

(δ) Ύψος εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της 

εκτιμώμενης καθαρής αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εκτός και αν κατά την 

εύλογη και ειδικά τεκμηριωμένη κρίση του Τμήματος Προμηθειών η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής δεν συνάδει με τη φύση της συγκεκριμένης Σύμβαση 

(ε) Διαδικασίες υποβολής ενστάσεων από τους συμμετέχοντες. 

(στ)  Σχέδιο Σύμβασης, το οποίο έχει ελεγχθεί από τη Νομική Υπηρεσία της Εταιρείας. 

(ζ) Πρόβλεψη για χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, εφόσον απαιτείται από τη φύση της 

σύμβασης, με σχετική κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής. 

2.5 Το Αναθέτον Όργανο εφόσον εγκρίνει την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, δημοσιεύει τη 

διακήρυξη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 

του παρόντος Κανονισμού. 

 3. Αμέσως μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής προσφορών, οι προσφορές που 

υποβλήθηκαν αξιολογούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, που συγκροτείται με απόφαση του 

Αναθέτοντος Οργάνου και αποτελείται από τρεις (3) υπαλλήλους της Εταιρείας. 

4. Η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις επί των ήδη 

υποβληθεισών  προσφορών, εφόσον κάτι τέτοιο δεν επιφέρει διακρίσεις ή στρέβλωση του 

ανταγωνισμού, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση όλων των προσφερόντων.  

5. Για τη διαδικασία αξιολόγησης και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

συντάσσει Πρακτικό Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, το οποίο εγκρίνεται 

από το Αναθέτον Όργανο της Εταιρείας.  

6. Μετά την έγκριση του Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού, το Τμήμα Προμηθειών ενημερώνει με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τον προσφέροντα ο οποίος ανακηρύσσεται ανάδοχος, καθώς και τους 

υπόλοιπους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν προσφορά για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.   

7. Ο επιλεγείς οικονομικός φορέας υποχρεούται, πριν την υπογραφή της σύμβασης, να υποβάλλει 

στο Αναθέτον Όργανο τα προβλεπόμενα από τη Διακήρυξη δικαιολογητικα καθώς και την εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης, ύψους 5% επί της καθαρής αξίας της Σύμβασης (μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

 

Άρθρο 8  

Συνοπτικός Διαγωνισμός με Χρήση Μητρώου Προμηθευτών 
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1. Ως “συνοπτικός διαγωνισμός με χρήση μητρώου προμηθευτών” νοείται η κλειστή διαδικασία 

κατά την οποία η Εταιρεία μπορεί να καλέσει τρεις (3) τουλάχιστον προμηθευτές από το Μητρώο 

Προμηθευτών της, να υποβάλουν προσφορά, προκειμένου να αναθέσει τη σύμβαση στον 

οικονομικό φορέα που θα υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, ή βάσει αποκλειστικά της τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η 

πρόσκληση υποβολής προσφοράς θα περιέχει κατ΄ ελάχιστον την περιγραφή του αντικειμένου της 

υπό ανάθεση σύμβασης και ειδικά τις τεχνικές προδιαγραφές και  τον εκτιμώμενο αξία της.  

2.  Τα στάδια της  διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού με χρήση μητρώου προμηθευτών  είναι 

τα  ακόλουθα : 

2.1 Η Αιτούσα Υπηρεσία συντάσσει πρόταση που περιλαμβάνει:  

(α) Την περιγραφή του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης, η οποία περιλαμβάνει 

τουλάχιστον (αα) τις τεχνικές προδιαγραφές, (αβ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και (αγ) την 

εκτιμώμενη αξία της σύμβασης.  

(β) Τους όρους ανάθεσης της σύμβασης οι οποίοι περιλαμβάνουν τουλάχιστον: (βα) τα κριτήρια 

ανάθεσης, (ββ) τα κριτήρια αξιολόγησης, σε περίπτωση που το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης 

είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - 

τιμής, τα οποία μεταξύ άλλων μπορούν να αφορούν ποιοτικές, περιβαλλοντικές ή/και κοινωνικές 

πτυχές που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης και (βγ) το περιεχόμενο της 

προσφοράς που θα υποβληθεί από τους Οικονομικούς Φορείς.  

(γ) Τρεις (3) τουλάχιστον προτεινόμενους Προμηθευτές από το Μητρώο Προμηθευτών της Εταιρείας 

στους οποίους θα αποσταλεί πρόσκληση υποβολής προσφοράς με σχετική τεκμηρίωση ως προς την 

επιλογή τους.   

2.2 Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών διατυπώνει σύμφωνη γνώμη ως προς τη διαθεσιμότητα 

των απαιτούμενων πόρων, η οποία δύναται να ταυτίζεται με την ανάληψη υποχρέωσης της 

αντίστοιχης δαπάνης.  

2.3. Η ανωτέρω πρόταση και η σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

υποβάλλονται στο Τμήμα Προμηθειών.  

2.4  Το Τμήμα Προμηθειών καταρτίζει και εισηγείται προς έγκριση στο Αναθέτον Όργανο το σχέδιο 

της πρόσκλησης, το οποίο περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

(α) Περιγραφή του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.    

(β) Όρους ανάθεσης της σύμβασης. 

(γ) Τους αποδέκτες της πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς.  

(δ) Προθεσμία υποβολής προσφορών, η οποία θα πρέπει να ορίζεται τουλάχιστον σε οκτώ (8) 

ημέρες μετά την ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης. Η Εταιρεία παρατείνει την προθεσμία 
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παραλαβής των προσφορών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  στην παρ. 5 του άρθρου 121 του ν. 

4412/20106 όπως εκάστοτε ισχύει.  

(ε) Ύψος εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της 

εκτιμώμενης καθαρής αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εκτός και αν κατά την 

εύλογη και ειδικά τεκμηριωμένη κρίση του Τμήματος Προμηθειώνη κατάθεση εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής δεν συνάδει με τη φύση της συγκεκριμένης σύμβασης. 

(στ) Διαδικασίες υποβολής ενστάσεων από τους συμμετέχοντες. 

(ζ)  Σχέδιο σύμβασης, το οποίο έχει ελεγχθεί από τη Νομική Υπηρεσία της Εταιρείας. 

(η) Πρόβλεψη για χορήγηση Προκαταβολής στον Ανάδοχο, εφόσον απαιτείται από τη φύση της 

σύμβασης, με σχετική κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής. 

3. Το Αναθέτον Όργανο εφόσον εγκρίνει την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών αποστέλλει την 

πρόσκληση στους υποψήφιους προμηθευτές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την δημοσιεύει 

στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.  

8. Κατά τα λοιπά για την διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού με χρήση Μητρώου Προμηθευτών 

εφαρμόζονται οι παράγραφοι 4 έως 7 του άρθρου 7 του παρόντος Κανονισμού.  

 

Άρθρο 8Α 

Μητρώο Προμηθευτών 

1. Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να τηρεί Μητρώο Προμηθευτών, στο οποίο μπορεί να ενταχθεί 

όποιος προμηθευτής επιθυμεί,  σύμφωνα με τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου. 

2. Μητρώο Προμηθευτών για επιλεγμένες κατηγορίες προμηθειών συστήνεται με απόφαση του  

Αναθέτοντος Οργάνου της Εταιρείας. 

3. Για την κατάρτιση κάθε κατηγορίας του Μητρώου Προμηθευτών συντάσσεται και δημοσιεύεται 

σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην οποία γίνεται σαφής αναφορά των 

απαιτήσεων ένταξης στην κατηγορία. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος παραμένει 

αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Μητρώου. Οι 

ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καταθέτουν αιτήσεις για ένταξη στο Μητρώο Προμηθευτών, 

σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, και μετά τη διενέργεια επιλογής, 

εντάσσονται στο Μητρώο αυτό. 

4. Αίτηση για ένταξη στο Μητρώο Προμηθευτών μπορεί να υποβάλει, οποιαδήποτε στιγμή, ένας 

προμηθευτής, με βάση τα κριτήρια της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά την 

κατηγορία του Μητρώου, που επιθυμεί να ενταχθεί. 
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5. Η διαχείριση του Μητρώου Προμηθευτών γίνεται με βάση αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια και 

κανόνες προεπιλογής, που ορίζονται και δημοσιοποιούνται από την Εταιρεία και μπορούν να 

αναπροσαρμόζονται, όταν παρίσταται ανάγκη. 

6. Η επιλογή υποψηφίων προμηθευτών κατά την ανάθεση συμβάσεων με τις διαδικασίες α) 

απευθείας ανάθεσης, β) συνοπτικού διαγωνισμού με χρήση μητρώου προμηθευτών, γ) ανάθεσης με 

διαπραγμάτευση, πραγματοποιείται από το Μητρώο Προμηθευτών, όπου υπάρχει η σχετική 

κατηγορία στο Μητρώο Προμηθευτών.  

7. Η διαδικασία διαχείρισης του Μητρώου Προμηθευτών αποφασίζεται από το Αναθέτον Όργανο 

της Εταιρείας. Η Εταιρεία, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζει κάθε στοιχείο και 

διαδικασία που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη εφαρμογή του Μητρώου Προμηθευτών. Στις 

αποφάσεις αυτές περιλαμβάνονται οι διαδικασίες αναθεώρησης των μητρώων, αξιολόγησης 

υφιστάμενων προμηθευτών και διαγραφής προμηθευτών από το μητρώο. 

 

Άρθρο 9 

Διαπραγμάτευση Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση 

1. Ως “διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση” νοείται η διαδικασία, κατά την οποία η 

Εταιρεία, χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, αναθέτει τη σχετική σύμβαση μετά από 

διαπραγμάτευση σε οικονομικό/ούς φορέα/είς της επιλογής της. 

2.  Η διαδικασία αυτή μπορεί να επιλέγεται για συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος Κανονισμού μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) εάν, ύστερα από τη διενέργεια ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού, είτε δεν υποβλήθηκε καμία 

προσφορά, είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν 

τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της Σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι σχετική εισήγηση 

περιλαμβάνεται στο Πρακτικό Διενέργειας του ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού. Μη κατάλληλη 

θεωρείται μία προσφορά όταν είναι άσχετη με τη σύμβαση και αδυνατεί προδήλως, χωρίς να 

τροποποιηθεί ουσιαστικά, να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της Εταιρείας, όπως 

προσδιορίζονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.  

(β) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον από έναν συγκεκριμένο 

οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους: 

αα) στόχος της σύμβασης είναι η δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή 

καλλιτεχνικής εκδήλωσης, 

ββ) απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους, 

γγ) προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας. 
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Οι εξαιρέσεις που ορίζονται στις υποπεριπτώσεις ββ΄ και γγ΄ εφαρμόζονται μόνο εάν δεν υπάρχει 

εύλογη εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο και η απουσία ανταγωνισμού δεν είναι αποτέλεσμα 

τεχνητού περιορισμού των παραμέτρων της σύμβασης.  

(γ) εάν αφορά συνέχεια διακοπέντος έργου, λόγω έκπτωσης ή εγκατάλειψης του έργου από τον 

προηγούμενο ανάδοχο, 

(δ) εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την Εταιρεία, δεν 

είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό για τον ανοικτό 

Συνοπτικό Διαγωνισμό. 

3. Τα στάδια της  διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση είναι τα  

ακόλουθα: 

3.1 Η Αιτούσα Υπηρεσία συντάσσει πρόταση που περιλαμβάνει: 

 (α) Τεκμηρίωση της επιλογής της εν λόγω διαδικασίας. 

(β) Πρόταση αναφορικά με τον/ τους οικονομικό/ούς φορέα/είς με τον/τους οποίο/ους θα γίνει η 

διαπραγμάτευση, με σχετική τεκμηρίωση. Για την επιλογή αυτή, όπου είναι εφαρμόσιμο, θα 

αξιοποιείται το Μητρώο Προμηθευτών.  

(γ) Την περιγραφή του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον 

(γα) τις τεχνικές προδιαγραφές, (γβ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και (γγ) την  εκτιμώμενη αξία 

της σύμβασης.   

(δ) Τους όρους ανάθεσης της σύμβασης οι οποίοι περιλαμβάνουν (δα) τα κριτήρια επιλογής, (δβ) το 

κριτήριο ανάθεσης σύμβασης, (δγ) τα κριτήρια αξιολόγησης, και (δδ) το περιεχόμενο της προσφοράς 

διαπραγμάτευσης που θα υποβληθεί από τους οικονομικούς φορείς.  

4. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών διατυπώνει σύμφωνη γνώμη ως προς τη διαθεσιμότητα των 

απαιτούμενων πόρων, η οποία δύναται να ταυτίζεται με την ανάληψη υποχρέωσης της αντίστοιχης 

δαπάνης.  

5. Η ανωτέρω πρόταση και η σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

υποβάλλονται στο Τμήμα Προμηθειών.  

6. Το Τμήμα Προμηθειών καταρτίζει και εισηγείται προς έγκριση στο Αναθέτον Όργανο της Εταιρείας 

την Πρόσκληση Διαπραγμάτευσης, κατόπιν ελέγχου αυτής από τη Νομική Υπηρεσία της Εταιρείας,  η 

οποία περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

(α) Περιγραφή του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

(β) Όρους ανάθεσης της σύμβασης.  

(γ) Ημερομηνία διενέργειας της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης. 

(δ) Ύψος εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της 

εκτιμώμενης καθαρής αξίας της σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  
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(ε) Διαδικασίες υποβολής ενστάσεων από τους συμμετέχοντες. 

(στ)  Σχέδιο Σύμβασης, το οποίο έχει ελεγχθεί από τη Νομική Υπηρεσία της Εταιρείας. 

(ζ) Πρόβλεψη για χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, εφόσον απαιτείται από τη φύση της 

σύμβασης, με σχετική κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής. 

7. Το Αναθέτον Όργανο εγκρίνει την πρόσκληση διαπραγμάτευσης, η οποία αποστέλλεται 

ηλεκτρονικά με ευθύνη του Τμήματος Προμηθειών, στον/ στους οικονομικό/ούς φορέα/είς που 

έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν.  

8. Η διαπραγμάτευση διενεργείται από Επιτροπή Διαπραγμάτευσης που συγκροτείται με απόφαση 

του Αναθέτοντος Οργάνου της Εταιρείας και αποτελείται από τρεις (3) υπαλλήλους της Εταιρείας.    

9. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης συντάσσει 

Πρακτικό για τη διαδικασία και το αποτέλεσμά της, το οποίο εγκρίνεται από το Αναθέτον Όργανο της 

Εταιρείας.  

10. Μετά την έγκριση του Πρακτικού Διαπραγμάτευσης, το Τμήμα Προμήθειων ενημερώνει με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τον προσφέροντα, ο οποίος προτείνεται ως Ανάδοχος, καθώς και τους 

υπόλοιπους οικονομικούς φορείς που συμμετείχαν για το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης.  

11. Ο επιλεγείς οικονομικός φορέας υποχρεούται, πριν την υπογραφή της σύμβασης να να 

υποβάλλει στο Αναθέτον Όργανο τα προβλεπόμενα από τη Διακήρυξη δικαιολογητικα καθώς 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ύψους 5% επί της καθαρής αξίας της Σύμβασης (μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  

 

Άρθρο 10  

Σύμβαση με Βάση Συμφωνία Πλαίσιο 

1. Για την ανάθεση συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού και 

η μέγιστη εκτιμώμενη αξία των οποίων δεν υπερβαίνει το όριο της παρ. 3 του άρθρου 4 του 

παρόντος Κανονισμού, η Εταιρεία δύναται να συνάπτει συμφωνία-πλαίσιο κατά την έννοια της περ. 

10 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 με έναν ή περισσότερους  Οικονομικούς Φορείς που 

έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τις διαδικασίες των άρθρων 5, 7 και 8 του παρόντος Κανονισμού.  

2. Η σύμβαση που βασίζεται σε συμφωνία πλαίσιο ανατίθεται σε Οικονομικό Φορέα ή σε 

Οικονομικούς Φορείς  σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας πλαίσιο.  

3. Για την ανάθεση συμβάσεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού, 

οι συμφωνίες- πλαίσιο συνάπτονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο  39 του Ν. 4412/2016 

(άρθρο 33 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).  

 

Άρθρο 11 
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Κανόνες Δημοσιότητας 

1. Η Εταιρεία για τις διαδικασίες ανάθεσης που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό δημοσιέυει 

στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) και στην ιστοσελίδα της, τα στοιχεία που 

προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει.  

2.  Στις διαδικασίες της Απευθείας Ανάθεσης των αρθρων 5 και 6, του Συνοπτικού Διαγωνισμού με 

χρήση Μητρώου Προμηθευτών καθώς και της Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσιευση η 

Εταιρεία δημοσιεύει την απόφαση ανάθεσης της σύμβασης στην ιστοσελίδα της και στο 

Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ  

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ  

 

Άρθρο 12 

Δικαίωμα συμμετοχής  

1.  Η Εταιρεία αποδέχεται χωρίς διακρίσεις και με τους ίδιους όρους που εφαρμόζονται για τους 

ημεδαπούς υποψήφιους, τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων φυσικών ή νομικών προσώπων 

και ενώσεων προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον είναι εγκατεστημένα ή 

λειτουργούν νόμιμα σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (ΕΟΧ). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και Οικονομικοί Φορείς από χώρες – μέλη της Διεθνούς 

Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών της 15ης/04/1994, όπως αυτή έχει κυρωθεί με το 

ν. 2513/1997 (Α’ 139), καθώς και Οικονομικοί Φορείς από χώρες που δεν εμπίπτουν στο 

προηγούμενο εδάφιο και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ενωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

2. Η συμμετοχή Οικονομικών Φορέων από τρίτες χώρες που δεν έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες 

με την Ευρωπαίκή Ένωση για το άνοιγμα των αγορών δημόσιων συμβάσεων, επιτρέπεται μόνο 

εφόσον προβλέπεται ρητά στη διακήρυξη ή πρόσκληση.  

3. Οι όροι συμμετοχής εξειδικεύονται  από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, προβλέπονται  δε στην 

οικεία διακήρυξη ή πρόσκληση, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση, των αρχών της διαφάνειας, της 

αποφυγής των διακρίσεων και τη μη νόθευσης του ελεύθερου ανταγωνισμού.  

 

Άρθρο 13 

Λόγοι αποκλεισμού 
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Οι λόγοι αποκλεισμού καθορίζονται με τη διακήρυξη ή την πρόσκληση. Σε κάθε περίπτωση οι 

προβλεπόμενοι στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016 λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για όλες τις 

διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων του παρόντος Κανονισμού. 

  

 

Άρθρο 14 

Κριτήρια Επιλογής  

1. Τεχνική ικανότητα 

1.1. Στην Διακήρυξη ή την Πρόσκληση προβλέπεται η υποχρέωση των υποψηφίων αναδόχων να 

πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια (ελάχιστα προσόντα) ως προς την τεχνική ή/και επαγγελματική 

ικανότητα ή / και εμπειρία, ανάλογα με τις απαιτήσεις του αντικειμένου της σύμβασης και 

προσδιορίζονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά.  

1.2.  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. 

1.3. 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 διακήρυξη ή πρόσκληση χωρίς να επιτρέπεται βαθμολόγησή τους. 

1.4. 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 προβλεπόμενα στη 

διακήρυξη ή πρόσκληση δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την τεχνική ή/και επαγγελματική 

του ικανότητα ή / και εμπειρία με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο το Αναθέτον Όργανο κρίνει 

κατάλληλο. 

2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια   

2.1. Στην πρόσκληση μπορεί να προβλέπεται υποχρέωση των υποψηφίων Αναδόχων να αποδείξουν 

συγκεκριμένη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ανάλογη με τις απαιτήσεις του 

αντικειμένου της σύμβασης, και να προσδιορίζονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα έγγραφα και 

δικαιολογητικά.  

2.2. 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.  
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3. Για τη διαπίστωση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας το Αναθέτον  Όργανο 

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 πρόβλεπόμενα στη Διακήρυξη ή 

Πρόσκληση δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του 

επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η Εταιρεία κρίνει κατάλληλο.  

5. Η Εταιρεία περιορίζει τις απαιτήσεις σχετικά με την τεχνική ικανότητα και την 

οικονομική/χρηματοοικονομική επάρκεια των υποψηφίων Οικονομικών Φορέων σε εκείνες που 

είναι απαραίτητες ώστε να διασφαλίζεται ότι ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας διαθέτει τις εκ του 

νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις, τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες, καθώς και τις τεχνικές και 

επαγγελματικές ικανότητες για την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης. 

6. Για την κάλυψη των κριτηρίων τεχνικής ικανότητας και οικονομικής/χρηματοοικονομικής 

επαρκειας, μπορεί να προβλέπεται η δυνατότητα στήριξης των συμμετεχόντων Οικονομικών 

Φορέων στις ικανότητες άλλων φορέων σύμφωνα με άρθρο 78 του Ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 15 

Προκαταρκτική Απόδειξη  

1. Τα έγγραφα που απαιτείται να υποβάλει ένας Οικονομικός Φορέας για τη συμμετοχή του στις 

διαγωνιστικές διαδικασίες του παρόντος Κανονισμού ορίζονται στην οικεία Διακήρυξη ή Πρόσκληση.  

2. Σε κάθε περίπτωση, υποβάλλονται υποχρεωτικά τα εξής :  

α) Αντίγραφα των επίσημων εγγράφων ταυτοποίησης των νόμιμων εκπροσώπων του συμμετέχοντος 

Οικονομικού Φορέα και 

β) Υπεύθυνη δήλωση, από την οποία να προκύπτει η απουσία των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 

13 και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 14.    

γ) Στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων σε τρίτες χώρες, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να 

υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από αρμόδια αρχή από την οποία να προκύπτει η 

απουσία των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73, η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 

14 καθώς και η εκ μέρους τους τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ε 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Άρθρο 16 

 Υποχρεώσεις Αναδόχου  

1. Ο ανάδοχος, με την υπογραφή της σύμβασης, τεκμαίρεται, ότι έχει λάβει πλήρη γνώση του 

συνόλου των εγγράφων, των συνθηκών εκτέλεσης της σύμβασης και τυχόν κινδύνων καθώς  και ότι 

αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης, θεωρώντας τη συμβατική αμοιβή ως εύλογη και επαρκή.  

2. Ο ανάδοχος ευθύνεται έναντι της Εταιρίας για την προσήκουσα και άρτια εκτέλεση της σύμβασης, 

σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, καθώς και τους όρους της σύμβασης. 

3. Ο ανάδοχος οφείλει να αποκαθιστά κάθε ελάττωμα ή παράλειψη που γνωστοποιείται σε αυτόν 

στο πλαίσιο της επίβλεψης, εντός εύλογης προθεσμίας που καθορίζεται από τη σύμβαση ή τάσσεται 

κατά περίπτωση από τον επιβλέποντα. Η υποχρέωση αποκατάστασης των ελαττωμάτων ή 

παραλείψεων του αντικειμένου της σύμβασης υφίσταται τόσο κατά τη διάρκεια της σύμβασης, όσο 

και μετά την ολοκλήρωσή της και μέχρι το χρονικό διάστημα που ορίζεται στη σύμβαση ή σε σχετική 

γνωστοποίηση. Τυχόν υποβολή αντιρρήσεων κατά της έγγραφης γνωστοποίησης δεν απαλλάσσει 

τον ανάδοχο από την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις δοθείσες εντολές.  

4.  Σε περίπτωση είτε άρνησης του αναδόχου να αποκαταστήσει τα διαπιστωθέντα ελαττώματα 

ή/και παραλείψεις είτε άπρακτης παρέλευσης σχετικής ταχθείσας προθεσμίας, η αποκατάσταση 

μπορεί να γίνεται από την Εταιρία, οι δε σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον ανάδοχο και αφαιρούνται 

αυτοδίκαια από το συμβατικό αντάλλαγμα ή από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης ή καλής 

λειτουργίας, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Εταιρίας για την κήρυξη του αναδόχου ως 

έκπτωτου ή τη μερική ή ολική κατάπτωση της εγγύησης, αναλόγως.  

 

Άρθρο 17 

Παρακολούθηση και έλεγχος της εκτέλεσης Σύμβασης  

1. Οι διαδικασίες εκτέλεσης των συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

Κανονισμού πραγματοποιούνται με βάση τα όσα ορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης και 

περιλαμβάνουν τη διαχείριση και παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης, την ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή του έργου, των μελετών, των υλικών ή των υπηρεσιών, τις πληρωμές των 

αναδόχων και την περάτωση των συμβάσεων. 

2. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης της σύμβασης αναλαμβάνει η Αιτούσα 

Υπηρεσία, σε συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Αιτούσας 
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Υπηρεσίας ορίζονται ένα ή περισσότερα πρόσωπα για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 

εκτέλεσης της σύμβασης (επιβλέποντες). Ανάλογα με την φύση της σύμβασης, ο επιβλέπων μπορεί 

να είναι υπάλληλος/οι της Εταιρείας ή εξειδικευμένος εξωτερικός σύμβουλος ή ομάδα 

εξειδικευμένων συμβούλων.  

3. Η παρακολούθηση άρχεται από την υπογραφή της οικείας σύμβασης ή από την έναρξη ισχύος 

αυτής και διαρκεί μέχρι την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.  

Ο επιβλέπων:  

(α) Ελέγχει την εφαρμογή των γενικών και ειδικών όρων της σύμβασης κατά την εκτέλεσή της, σε 

συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών. 

(β) Παρακολουθεί και ελέγχει την ποιότητα και ποσότητα των παραδοτέων και την εκτέλεση της 

σύμβασης και, ιδίως, μεριμνά για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος παράδοσης, ελέγχει τους 

λογαριασμούς και εισηγείται την πληρωμή τους, με την έγκριση του οικείου Διευθυντή, καλεί τον 

ανάδοχο να παρουσιάσει την πρόοδο υλοποίησης της σύμβασης κατά τα τυχόν επιμέρους στάδια ή 

τμήματα, ζητά από τον ανάδοχο την παροχή εξηγήσεων και διευκρινίσεων, μεταφέρει σε αυτόν τις 

οδηγίες, κατευθύνσεις και παρατηρήσεις της Εταιρίας και διενεργεί κάθε απαιτούμενο έλεγχο για τη 

διαπίστωση της τήρησης των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο.  

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις του επιβλέποντος και να 

συμμορφώνεται μέσα σε εύλογη ή ταχθείσα από τον επιβλέποντα προθεσμία.  

4. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και για την παρακολούθηση συμβάσεων που 

εκτελούνται σε τρίτες χώρες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα της  σύμβασης. Την 

εκτέλεση της σύμβασης παρακολουθεί η Αιτούσα Υπηρεσία ή ειδικώς εξουσιοδοτημένο μέλος του 

Διοκητικού Συμβουλίου.  

 

Άρθρο 18  

 Ποσοτική και  ποιοτική παραλαβή  

1. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της συμβασης (υπηρεσίας, μελέτης, 

προμήθειας ή έργου) γίνεται από την Αιτούσα Υπηρεσία, εκπροσωπούμενη από τον Διευθυντή 

αυτής ή άλλως από το Τμήμα Προμηθειών κατόπιν σχετικής αίτησης της Αιτούσας Υπηρεσίας.  

2. Κατά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή η Αιτούσα Υπηρεσία ή το Τμήμα Προμηθειών, 

διενεργεί έλεγχο προκειμένου να διαπιστώσει εάν πληρούνται οι καθοριζόμενες στη σύμβαση   

τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές της σύμβασης.  Σε περίπτωση εκτέλεσης σύμβασης 

προμήθειας ο σχετικός έλεγχος μπορεί να είναι δειγματοληπτικός ή/και στο σύνολο των υλικών.  
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3. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου, η Αιτούσα Υπηρεσία ή το Τμήμα 

Προμηθειών : 

α) εφόσον διαπιστώσει ότι πληρούνται οι τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές της σύμβασης 

παραλαμβάνει το αντικείμενο αυτής,  

β) εφόσον διαπιστώσει ότι το προς παράδοση αντικείμενο της σύμβασης δεν ανταποκρίνεται 

πλήρως στις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές της σύμβασης συντάσσει εισήγηση προς το 

Αναθέτον Όργανο, στην οποία αναφέρει τις διαπιστωθείσες αποκλίσεις και γνωμοδοτεί εάν αυτές 

επηρεάζουν την καταλληλόλητα του προς παράδοση αντικειμένου της σύμβασης.  

Αν διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα,  με απόφαση του Αναθέτοντος Οργάνου 

παραλαμβάνεται το αντικείμενο της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση το προς παράδοση 

αντικείμενο της σύμβασης απορρίπτεται, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 220 του Ν. 

4412/2016. 

4. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης  του 

αντικειμένου της σύμβασης και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, 

θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, 

αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από 

τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 219 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων 

ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών αποφάσεων . 

5. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραδόσεις.  

 

Άρθρο  19 

Περάτωση συμβάσεων 

1. Με την παραλαβή  του αντικειμένου της σύμβασης , το Τμήμα Προμηθειών αναλαμβάνει την 

παρακολούθηση όλων των ενεργειών περάτωσης της Σύμβασης και συντάσσει την “Αναφορά 

Περάτωσης Συμβατικών Υποχρεώσεων Αναδόχου ”, η οποία εγκρίνεται από τον Γενικό Διευθυντή ή 

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλο εξουσιοδοτημένο προς τούτο όργανο της Εταιρείας και το 

“Πρωτόκολλο Περάτωσης Σύμβασης”. 

2. Στην Αναφορά Περάτωσης Συμβατικών Υποχρεώσεων Αναδοχου περιλαμβάνονται ανά περίπτωση 

τα παρακάτω: 

(α) Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης,  

(β) Έλεγχος των αποκλίσεων από τις αρχικές συμβατικές υποχρεώσεις ή και από τις μετέπειτα 

εγκρίσεις (όπως αποκλίσεις ποσοτικές, ποιοτικές, χρονικές, νομικές, οικονομικές, εμπορικές, 

τεχνικές), 
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(γ) Καταγραφή των αποκλίσεων από τις συμβατικές υποχρεώσεις (όπως ελλείψεις, ατέλειες, 

ελαττώματα, κακή ποιότητα, καθυστερήσεις) και ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των επιπτώσεων 

και των συνεπειών αυτών των αποκλίσεων,  

(δ)  Οικονομικός έλεγχος της σύμβασης, ο οποίος αφορά στο αρχικό συμβατικό τίμημα και τελικό 

τίμημα, εντολές πρόσθετων υπηρεσιών, προκαταβολές, εγγυητικές επιστολές, εκτίμηση του κόστους 

των αποκλίσεων, εάν υπάρχουν, καθώς και του κόστους των συνεπειών και των επιπτώσεων των 

αποκλίσεων αυτών, 

(ε) Πλημμελής εκτέλεση των όρων των συμβάσεων ή της παροχής,  

(στ) Ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει.  

(ζ) Διεκδικήσεις και απαιτήσεις αμφοτέρων των αντισυμβαλλόμενων (καταγραφή και τεκμηριωμένη 

κοστολόγηση των εκατέρωθεν διεκδικήσεων και απαιτήσεων), σχολιασμός της κάθε μίας 

διεκδίκησης, έλεγχος της ορθής κοστολόγησης. 

3. Το Τμήμα Προμηθειών μεριμνά για την επιστροφή των Εγγυητικών Επιστολών στον Ανάδοχο και 

για την ολοκλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων προς τον Ανάδοχο 

 

Άρθρο 20  

 Τροποποίηση συμβάσεων 

1.Τροποποιήσεις συμβάσεων εγκρίνονται από το Αναθέτον Όργανο εφόσον προκύψει ανάγκη και 

μετά από εισήγηση της Αιτούσας Υπηρεσίας. Η τροποποίηση μπορεί να περιλαμβάνει παράταση 

διάρκειας, αύξηση ή μείωση του αντικειμένου, αλλαγή χρόνου παράδοσης, τροποποίηση 

συμβατικού τιμήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση των όρων της σύμβασης. Η δυνατότητα 

τροποποίησης της σύμβασης, ως προς τα ανωτέρω, πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια και 

ακρίβεια, ως δικαίωμα προαίρεσης της Εταιρείας στην σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση.  

2. Οι αποφάσεις για την ανανέωση ή τροποποίηση συμβάσεων της Εταιρείας λαμβάνονται από το 

Αναθέτον Όργανο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 Ν. 4412/2016 όπως εκάστοτε ισχύει. Σε 

κάθε περίπτωση για παράταση ή ανανέωση της σύμβασης ανάθεσης πέραν των δύο ετών συνολικά 

στον ίδιο ανάδοχο θα απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

Άρθρο 21  

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η Εταιρεία μπορεί υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το  άρθρο 133 ν. 4412/2016 όπως εκάστοτε 

ισχύει, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ  

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

Άρθρο 22 

Ενστάσεις και Προσφυγές  

1.  Στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης των συμβάσεων του παρόντος Κανονισμού οικονομικού 

αντικειμένου μικρότερου ή ίσου με το ποσό των 60.000 €,  κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή 

είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να 

υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, δικαιούται να ασκήσει 

ένσταση ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 

4412/2016 όπως εκάστοτε ισχύει Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 

αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των προβλεπόμενων ένδικων βοηθημάτων και μέσων κατά 

των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση του παρόντος άρθρου 

υποβάλλεται στην Εταιρεία και εξετάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων της Εταιρείας.  

2. Στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης των συμβάσεων του παρόντος Κανονισμού οικονομικού 

αντικειμένου μεγαλύτερου των 60.0000€, κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να 

του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από 

εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική 

προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 360 επ. του ν. 4412/2016 

όπως εκάστοτε ισχύει. Η άσκηση της προσφυγής της παραγράφου 2 της παρούσας παραγράφου 

αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των προβλεπόμενων ένδικων βοηθημάτων και μέσων κατά 

των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 

3.  Η προθεσμία άσκησης της ένστασης ή της προσφυγής, καθώς και η άσκηση αυτών δεν έχουν 

ανασταλτικό αποτέλεσμα. 

  

Άρθρο 23 

Παράβολο 

 1. Για το παραδεκτό της άσκησης της ένστασης κατατίθεται παράβολο από τον ενιστάμενο υπέρ της   

Εταιρείας, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό  μισό τοις εκατό (0,50%) της 

προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν 

μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) 

ευρώ. Αν από τη διακήρυξη δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης, για το 

παραδεκτό της άσκησης της ένστασης, κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ. 
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 2. Σε κάθε επιμέρους διακήρυξη ορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος κατάθεσης και είσπραξης του 

παραβόλου και ο τρόπος απόδειξης της είσπραξής του. 

 3. Κατά τα λοιπά, αναφορικά με το παράβολο εφαρμόζονται όσα ισχύουν στις αντίστοιχες διατάξεις 

του άρθρου 363 του Ν. 4412/2016 όπως εκάστοτε ισχύει, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του 

παρόντος Κανονισμού. 

 

Άρθρο 24 

Αρμόδιο όργανο - Απόφαση επί της ένστασης 

1. Οι ασκηθείσες ενστάσεις εξετάζονται από Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία συγκροτείται με 

απόφαση του Αναθέτοντος Οργάνου είτε σε ετήσια βάση είτε για συγκεκριμένη διαδικασία 

ανάθεσης σύμβασης και αποτελείται από τρία (3) στελέχη της Εταιρείας, τα οποία δεν μπορούν να 

είναι τα ίδια με αυτά της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

2. Η Επιτροπή Ενστάσεων αποφαίνεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της 

ένστασης και συντάσσει σχετικό Πρακτικό Εξέτασης Ενστάσεων, το οποίο υποβάλλεται προς έγκριση 

στο Αναθέτον Όργανο της Εταιρείας. Εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών το Αναθέτον Όργανο 

αποφαίνεται επί της έγκρισης ή μη του ως άνω Πρακτικού. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της 

προθεσμίας αυτής, τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Μετά την έγκριση του Πρακτικού, οι 

συμμετέχοντες ενημερώνονται για το αποτέλεσμα.  

3. Εφόσον δεν έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμες ενστάσεις ή αυτές που έχουν υποβληθεί έχουν 

απορριφθεί, το Πρακτικό Διενέργειας Διαγωνισμού προωθείται από το Τμήμα Προμηθειών στο 

Αναθέτον Όργανο της Εταιρείας για την έκδοση της απόφασης ανάθεσης της σύμβασης  στον 

προταθέντα ανάδοχο και υπογράφεται η σχετική σύμβαση.     

4. Εφόσον έχει εγκριθεί από το Αναθέτον Όργανο μια τουλάχιστον υποβληθείσα ένσταση, το 

Πρακτικό Εξέτασης Ενστάσεων και η σχετική απόφαση κοινοποιούνται στην Επιτροπή Διαγωνισμού 

για τη συνέχιση της διαδικασίας σύμφωνα με το οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση.  

 

Άρθρο 25 

Τελικές Διατάξεις 

1. Το Αναθέτον Όργανο της με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του δικαιούται να ματαιώνει τη 

διαδικασία ανάθεσης μιας σύμβασης εν όλω ή εν μέρει, να αναβάλλει τη διενέργεια του σχετικού 

διαγωνισμού, να μην προβαίνει σε κατακύρωση του κηρύσσοντάς τον άγονο όταν συντρέχει 

αντικειμενικός λόγος προς τούτο ή και όταν κατά την κρίση του δεν δημιουργούνται οι 

προϋποθέσεις ανάπτυξης επαρκούς και υγιούς ανταγωνισμού, χωρίς εκ του λόγου αυτού να 

γεννάται οποιαδήποτε αξίωση τρίτου. 



41 
 

2. Η  Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της τελικής ερμηνείας του παρόντος Κανονισμού. 

 

 

Άρθρο 26 

Επίλυση διαφορών 

1. Όλες οι έννομες σχέσεις και οι διαφορές μεταξύ της Εταιρείας και του Αναδόχου που προκύπτουν 

από την κατάρτιση, εκτέλεση και ερμηνεία συμβάσεων του Κανονισμού, καθώς και από πράξη ή 

παράλειψη οργάνου της Εταιρείας ή συμβαλλομένου της που σχετίζεται με την οικεία σύμβαση, 

διέπονται από το ουσιαστικό και το δικονομικό δίκαιο της Ελλάδας. 

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. 

 

Άρθρο 27 

Συμβάσεις μίσθωσης ή αγοράς ακινήτων της Εταιρείας 

1. Το Τμήμα Προμηθειών καταρτίζει τις προδιαγραφές του προς αγορά ή ενοικίαση ακινήτου που 

είναι απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας. Οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν 

υποχρεωτικά τον ανώτατο προϋπολογισμό, την αναλυτική περιγραφή των αναγκαίων χώρων, καθώς 

και την προσβασιμότητα και εγγύτητα σε μέσα μεταφοράς και δίνονται σε τρία τουλάχιστον μεσιτικά 

γραφεία, κατόπιν έγκρισης του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας.  

2. Για την εξέταση των υποβαλλόμενων προτάσεων ανάθεσης Σύμβασης μίσθωσης ή αγοράς 

ακινήτου συγκροτείται Επιτροπή Αξιολόγησης Ακινήτων με απόφαση του Αποφασίζοντος Οργάνου 

της Εταιρείας, η οποία αποτελείται από τρεις (3) υπαλλήλους της Εταιρείας.    

3. Για τη διαδικασία και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης η Επιτροπή Αξιολόγησης Ακινήτων 

συντάσσει Πρακτικό, το οποίο εγκρίνεται από το Αποφασίζον Όργανο της Εταιρείας.  

4. Μετά την έγκριση του Πρακτικού, υπογράφεται η σχετική Σύμβαση μίσθωσης ή αγοράς ακινήτου 

από το Αποφασίζον Όργανο και εγκρίνεται η δαπάνη παροχής υπηρεσιών του μεσιτικού γραφείου 

που υπέδειξε το ακίνητο που επιλέχθηκε.     

5. Οι εξουσιοδοτήσεις τη παρούσας παραγράφου καθορίζονται στον  πίνακα που ακολουθεί: 

 

Πίνακας : Συμβάσεις μίσθωσης ή αγοράς ακινήτων της 

Εταιρείας 
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Αντικείμενο Εισηγητικό Όργανο Αναθέτον Όργανο 

Προδιαγραφές 

ακινήτου &  καθορισμός 

Μεσιτικών Γραφείων  

Τμήμα Προμηθειών 

Αποφασίζον 

Αρμόδιο Όργανο 

βάσει απόφασης ΔΣ   

Συγκρότηση Επιτροπής 

Αξιολόγησης Ακινήτων 
Χ 

Αποφασίζον 

Αρμόδιο Όργανο 

βάσει απόφασης ΔΣ   

Πρακτικό Αξιολόγησης 

Ακινήτων  

Επιτροπή 

Αξιολόγησης 

Ακινήτων 

Αποφασίζον 

Αρμόδιο Όργανο 

βάσει απόφασης ΔΣ   

Σύμβαση (προς 

υπογραφή) 
Χ 

Αποφασίζον 

Αρμόδιο Όργανο 

βάσει απόφασης ΔΣ   

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 28 

 Έναρξη ισχύος – Δημοσιότητα 

1. Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία  δημοσίευσης αυτού στο τεύχος 

ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. 

2. Πριν την έγκρισή του από το  Διοικητικό Συμβούλιο και πριν από κάθε τροποποίησή του, ο 

Κανονισμός υποβάλλεται στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων του ν. 4013/2011 (Α` 

204) για την σύμφωνη γνώμη της σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του καταστατικού 

της Εταιρείας όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2372/1996 (Α’ 29) και όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με το  άρθρο 84 του Ν. 4635/2019 (Α’  167). 
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