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Προς

Αρ. Πρωτ. 655

Θέμα:

•

Τους Συνδέσμους Ε.Δ.Ε. – Μέλη της ΠΕΣΕΔΕ



Τα Μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΣΕΔΕ

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Β΄ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
4281/2014 (ΑΡΘΡΟ 201)

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Β΄ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4281/2014 (ΑΡΘΡΟ 201)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 201 του Ν. 4281/2014 η ισχύς των διατάξεων του Β΄ Μέρους
αρχίζει από την 1η Μαρτίου 2015, εκτός από τις κατωτέρω περιπτώσεις
α.

Η ισχύς των διατάξεων άρθρων 134 έως 138 (περί ΕΣΗΔΗΣ1), αρχίζει:

-

Ως προς τις προμήθειες και υπηρεσίες,

-

όσον αφορά τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης την 1η Ιουλίου 2014,

-

όσον αφορά τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης την 1η Οκτωβρίου 2014 και

-

όσον αφορά το σύνολο του δημόσιου τομέα την 1η Οκτωβρίου 2015.

-

Ως προς τα έργα,

-

όσον αφορά όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης την 1η Ιανουαρίου 2015 και

-

όσον αφορά το σύνολο του δημόσιου τομέα την 1η Δεκεμβρίου 2015.

β.

Η ισχύς του άρθρου 139 (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων2) αρχίζει

1

«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων («ΕΣΗΔΗΣ»)»: Ολοκληρωμένο
πληροφοριακό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την υποβολή
αιτημάτων, τον προγραμματισμό, την έγκριση, τη διαδικασία προκήρυξης, ανάθεσης, σύναψης και
εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με τη χρήση και εφαρμογή
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
2 Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων («ΚΗΜΔΗΣ») του άρθρου 11 του ν.
4013/2011 (Α` 204) το οποίο αποτελεί μέρος του ΕΣΗΔΗΣ έχει ως σκοπό τη συλλογή, την
επεξεργασία και τη δημοσιοποίηση στοιχείων, που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις που
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δώδεκα (12) μήνες από τη δημοσίευση του Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 8. 8.
2015.
γ.

Το άρθρο 157 (περί εγγυήσεων) εφαρμόζεται για τις αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς

των άρθρων 18 και 193 σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις υπό την έννοια του άρθρου 154, η διαδικασία
ανάθεσης των οποίων αρχίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 375, μετά τη δημοσίευση του
Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι μετά τις 8. 8. 2014.
Επομένως, οι νέες ρυθμίσεις περί εγγυήσεων εφαρμόζονται στις συμβάσεις των οποίων η
προκήρυξη δημοσιεύτηκε ή θα δημοσιευθεί μετά τις 8. 8. 2014.
Ζήτημα δημιουργείται ως προς τις πρόσθετες εγγυήσεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν.
3669/2008 και, συγκεκριμένα, για το εάν παραμένουν σε ισχύ έως 1. 3. 2015 ή εάν έχουν ήδη
καταργηθεί με τη δημοσίευση του Νόμου. Σύμφωνα με το άρθρο 199 παρ. 2 του Νόμου το άρθρο 35
περιλαμβάνεται στις διατάξεις που φαίνεται να καταργούνται από τη θέση σε ισχύ του Β΄ Μέρους του
Νόμου, δηλαδή από την 1η Μαρτίου 2015. Το άρθρο 157 περί των νέων εγγυήσεων ισχύει ήδη από τις
8. 8. 2014 αλλά δεν αναφέρεται σε πρόσθετες εγγυήσεις. Η ασάφεια των διατάξεων των άρθρων 199
και 201 του Ν. 4281/2014 περί των εγγυήσεων επιτείνεται και από το γεγονός ότι δεν έχουν
προσαρμοστεί ακόμη τα πρότυπα διακηρύξεων στις νέες διατάξεις (σημειωτέον ότι σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 157 του Νόμου «Τα έγγραφα της σύμβασης ορίζουν κατά τρόπο σαφή
και ορισμένο τις απαιτούμενες εγγυήσεις, τον τύπο, το ακριβές ποσό, τη διαδικασία κατάπτωσης,
επιστροφής ή αποδέσμευσης, και τους ειδικότερους όρους αυτών»). Κατά τη γνώμη μου οι διατάξεις
της παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 3669/2008 περί πρόσθετων εγγυήσεων έχουν ήδη καταργηθεί από

συνάπτουν αναθέτουσες αρχές, αναθέτοντες φορείς και κεντρικές αρχές προμηθειών, ανεξαρτήτως
εκτιμώμενης αξίας και διαδικασίας ανάθεσης.
3 Δηλ. το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου και οι ενώσεις
μιας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς
δημοσίου δικαίου.
4 Δημόσιες συμβάσεις είναι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας, οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ
ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων και μίας ή περισσότερων αναθετουσών αρχών /
αναθετόντων φορέων και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια προϊόντων ή
την παροχή υπηρεσιών.
5 Για τις συμβάσεις «υψηλής αξίας» (άνω των 5.186.000,00 ευρώ) ως χρόνος έναρξης της
ανοικτής διαδικασίας, της κλειστής διαδικασίας, της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με δημοσίευση
προκήρυξης και του ανταγωνιστικού διαλόγου, νοείται η ημερομηνία αποστολής της σχετικής
προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ για τις συμβάσεις
«χαμηλής αξίας» (κάτω των 5.186.000,00 ευρώ) η διαδικασία σύναψης σύμβασης εκκινεί από την
ημερομηνία δημοσιοποίησης της σχετικής προκήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή
της αποστολής της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προσφοράς
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τις 8. 8. 2014, ερχόμενες σε αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 157 του Νόμου (διότι σύμφωνα με το
άρθρο 199 παρ. 1ΣΤ: «Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του
παρόντος ή ρυθμίζει τα θέματα αυτά με άλλον τρόπο»).
δ.

Η ισχύς των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 197 (εξαίρεση από την υποχρέωση

ανάρτησης για θέματα ΚΗΜΔΗΣ αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης που προβλέπεται από την
παρ. 5 του άρθρου 139.
ε.

Οι διατάξεις των άρθρων 179 έως 194 («ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ

ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ») αρχίζουν να εφαρμόζονται τρεις (3) μήνες μετά
την έκδοση των προβλεπόμενων στα άρθρα 182, 183 και 187 προεδρικών διαταγμάτων.
στ.

Η ισχύς της παραγράφου 1 του άρθρου 196 («Οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς, με

την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 201, μεριμνούν για την αρχική και δια βίου κατάρτιση,
καθώς και την αντίστοιχη πιστοποίηση του προσωπικού τους που υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας και το οποίο είναι επιφορτισμένο με καθήκοντα σχετικά με την άσκηση αρμοδιοτήτων του
παρόντος νόμου») αρχίζει έξι (6) μήνες μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 4 του άρθρου
196.

Τ. Γακίδης
Νομικός Σύμβουλος ΠΕΣΕΔΕ
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