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Ε.Ε. Παρ. Ill(l) Κ.Δ.Π. 138/2016 
Αρ. 4943, 28.4.2016 

Οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των 
Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμοί του 2016, οι οποίοι 
εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των άρθρων 57 και 93 του περί της Ρύθμισης των 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή θέματα Νόμου του 2016, αφού κατατέθηκαν στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί της Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με 
τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(1) του 2010). 

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2016 

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 57 Και 93 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1 Συνοπτικός τίτλος 

2 Ερμηνεία 

ΜΕΡΟΣ Β ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

3 Διαχείριση της εκτέλεσης της σύμβασης 

4 Αρμόδια όργανα χειρισμού προτεινόμενων αλλαγών και απαιτήσεων και εξουσίες αυτών 

5 Διαχειριστικές Επιτροπές 

6 Διορισμός του Συντονιστή της Σύμβασης 

7 Σύσταση Τμηματικών Επιτροπών Αλλαγών και Απαιτήσεων (Τ Ε Α Α ) 

8 Απαρτία και λήψη αποφάσεων από την Τ Ε Α Α 

9 Γραμματεία Τ Ε Α Α 

10 Σύσταση της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων (Κ Ε Α Α ) 

11 Απαρτία και λήψη αποφάσεων από την Κ Ε Α Α 

12 Γραμματεία Κ Ε Α Α 

13 Παρατηρητές 

14 Ημερήσια διάταξη 

15 Τήρηση πρακτικών 

16 Σύσταση ad hoc τεχνικών επιτροπών και συμμετοχή εμπειρογνωμόνων 
17 Δήλωση ευσυνειδησίας και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων και αποκάλυψη συγγένειας, ιδιάζουσας 

σχέσης ή συμφέροντος 

ΜΕΡΟΣ Γ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

18. Αξρέο εμέηαζεο ηξνπνπνηήζεσλ θαη θαλφλαο de minimis. 

19. Γηαδηθαζία έγθξηζεο αι ιαγψλ. 

20. Αμία ηεο αιιαγήο. 

2 1 . Γηαδηθαζία εμέηαζεο ρξνληθψλ απαηηήζεσλ. 

22. Γηαδηθαζία εμέηαζεο νηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ. 

23. Αληηθαηάζηαζε ηνπ Αλάδνρνπ ηεο ζχκβαζεο. 

24. Δμέηαζε αι ιαγψλ θαη απαηηήζεσλ απφ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή. 

ΜΔΡΟ Γ: ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

25. χζηαζε Δπηηξνπψλ Παξαιαβήο. 

26. Απαξηία θαη ι ή ς ε απνθάζεσλ. 

27. Πηζηνπνηεηηθφ παξαιαβήο ή απφξξηςεο πξνκεζεηψλ. 

28. Γηελέξγεηα ειέγρσλ ζε δεκφζηα ζχκβαζε πξνκεζεηψλ. 
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ΜΕΡΟΣ Ε ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

29 Εκτέλεση της σύμβασης 

30 Έκθεση αξιολόγησης της απόδοσης του αναδόχου 

31 Ενημέρωση για παραβίαση σύμβασης και λήψη μέτρων 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

32 Σύσταση Επιτροπής Αποκλεισμού 

33 Απαρτία και λήψη αποφάσεων από την Επιτροπή Αποκλεισμού 

34 Γραμματεία Επιτροπής Αποκλεισμού 

35 Τήρηση πρακτικών Επιτροπής Αποκλεισμού 

36 Ημερήσια Διάταξη Επιτροπής Αποκλεισμού 

37 Διαδικασία αποκλεισμού οικονομικών φορέων από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

38 Δήλωση ευσυνείδητης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων 

ΜΕΡΟΣ Ζ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

39 Έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών 

40 Κατάργηση 

41 Μεταβατικές διατάξεις 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι - ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΠΙΝΑΚΑΣ II - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ III - ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ IV - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
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Αριθμός 138 

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2016 

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 57 και 93 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 57 και 93 του περί 
73(1) του 2016. της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου 

του 2016, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς: 

ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

1 . Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Δθηέιεζεο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ Απνθιεηζκνχ ησλ Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ απφ 
Γηαδηθαζίεο χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Καλνληζκνί ηνπ 2016. 

2.-(1) ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα – 

«Αλάδνρνο ζχκβαζεο» ζεκαίλεη πξφζσπν ην νπνίν ζπλήςε ζχκβαζε κε αλαζέηνπζα αξρή· 

«αξκφδην φξγαλν» ζεκαίλεη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ην πληνληζηή ηεο ζχκβαζεο, ηελ 
Σ.Δ.Α.Α., ηνλ Πξντζηάκελν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ηελ Κ.Δ.Α.Α. θαη ηε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή· 

«δεκφζηνο ιεηηνπξγφο» ζεκαίλεη πξφζσπν πνπ θαηέρεη νπνηνδήπνηε απφ ηα πην θάησ αμηψκαηα 
ή ζέζεηο ή πνπ αζθεί ηα θαζήθνληα πνπ αξκφδνπλ ζε ηέηνην αμίσκα ή ζέζε, είηε σο 
αλαπιεξσηήο ή δηαθνξεηηθά – 

(α) δεκφζην αμίσκα, εθφζνλ ηελ εμνπζία λα δηνξίδεη ή λα παχεη απφ απηφ έρεη ν Πξφεδξνο 
ηεο Γεκνθξαηίαο ή ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ή δεκφζηα επηηξνπή ή ζπκβνχιην ή 

(β) δεκφζηα ζέζε ζηελ νπνία θάπνην πξφζσπν δηνξίδεηαη ή ππνδεηθλχεηαη κε λφκν ή 
θαηφπηλ εθινγήο θαη πεξηιακβάλεη: 

(ί) Όλα τα πρόσωπα που υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία, 
(Ν) όλα τα πρόσωπα που υπηρετούν σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου, 

δημοτικές αρχές και σε κοινοτικές αρχές-
σε 

«Διαχειριστική Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή που συστήνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Ε.Ε. Παρ. Ill 15 των περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, 
Αρ. 4195 Έργων και Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών του 2007, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή 
4.5.2007. αντικαθίστανται-

1 του 1990 
71 του 1991 

211 του 1991 
27(1) του 1994 
83(1) του 1995 
60(1) του 1996 

109(1) του 1996 
69(1) του 2000 

156(1) του 2000 
4(1) του 2001 

94(1) του 2003 
128(1) του 2003 
183(1) του 2003 

31(1) του 2004 
218(1) του 2004 

68(1) του 2005 
79(1) του 2005 

105(1) του 2005 
96(1) του 2006 

107(1) του 2008 
137(1) του 2009 
194(1) του 2011 

78(1) του 2013 
7(1) του 2014 

21(1) του 2014 
100(1) του 2015. 

«δημόσια υπηρεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 των περί 
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2015-
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«εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο» ζεκαίλεη ην δεκφζην ιεηηνπξγφ πνπ εμνπζηνδνηείηαη 
γξαπηψο απφ αξκφδην φξγαλν, φπνπ νη παξφληεο Καλνληζκνί ην επηηξέπνπλ, γηα λα ελεξγεί εθ 
κέξνπο ηνπ γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα· 

«Κεληξηθή Δπηηξνπή Αι ιαγψλ θαη Απαηηήζεσλ» ή «Κ.Δ.Α.Α.» ζεκαίλεη ηελ επηηξνπή πνπ 
ζπζηήλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 10· 

73(Η) ηνπ 2016. «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί ηεο Ρχζκηζεο ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 
γηα πλαθή Θέκαηα Νφκν ηνπ 2016· 

«νηθνλνκηθή απαίηεζε» ζεκαίλεη θάζε απαίηεζε Αλαδφρνπ ζχκβαζεο γηα π ιεξσκή θαη θάζε 
απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ απφ κέξνπο Αλαδφρνπ 
ζχκβαζεο, α ι ι ά δελ πεξηιακβάλεη απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ φξν σο πξνο ην πνζφ, ην νπνίν 
πξέπεη λα θαηαβιεζεί ή νπνηαδήπνηε ά ι ι ε ξήηξα ππφ κνξθή πνηλήο, ζε πεξίπησζε παξάβαζεο 
ηεο ζχκβαζεο απφ νπνηνλδήπνηε ησλ ζπκβαιινκέλσλ ή ηελ θαηάζρεζε ηεο θαηαηεζεηκέλεο 
εγγχεζεο γηα πηζηή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, φπνπ ππάξρεη· 

«Πξντζηάκελνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο» ζεκαίλεη: 

(α) Γηα ηηο θεληξηθέο θπβεξλεηηθέο αξρέο ηνλ Πξντζηάκελν Σκήκαηνο, θαη 

(β) γηα ηηο κε θεληξηθέο αλαζέηνπζεο αξρέο, ην δηνηθεηηθφ φξγαλν πνπ ζπζηάζεθε ή ηνλ 

αμησκαηνχρν πνπ δηνξίζηεθε κε βάζε ηνλ νηθείν Νφκν γηα ηε δηνίθεζή ηνπο ή ην Γεληθφ 
ηνπο Γηεπζπληή, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε· 

«Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ην άξζξν 2 ησλ 
πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκσλ ηνπ 1990 έσο 2015 

«ζχκβαζε» ζεκαίλεη δεκφζηα ζχκβαζε, φπσο ν φξνο απηφο νξίδεηαη ζην Νφκν· 

« πληνληζηήο ηεο ζχκβαζεο» ζεκαίλεη ην δεκφζην ιεηηνπξγφ πνπ δηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ 
Καλνληζκφ 6· 

«Σκεκαηηθή Δπηηξνπή Αι ιαγψλ θαη Απαηηήζεσλ» ή «Σ.Δ.Α.Α.» ζεκαίλεη ηελ Σκεκαηηθή 
Δπηηξνπή Αι ιαγψλ θαη Απαηηήζεσλ πνπ ζπζηήλεηαη ζε αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηνλ 
Καλνληζκφ 7· 

«ηξνπνπνίεζε» ζεκαίλεη ηε δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε αιιαγήο ζηε ζχκβαζε, 
πεξηιακβαλνκέλεο νπνηαζδήπνηε αιιαγήο πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ρξνληθήο ή νηθνλνκηθήο 
απαίηεζεο, α ι ι ά δελ πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθή πξνκήζεηα, έξγν ή 
ππεξεζία ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (β) ηνπ εδαθίνπ (3) θαη ηνπ εδαθίνπ (5) ηνπ άξζξνπ 29 
ηνπ Νφκνπ· 

95(I) ηνπ 2000 «Φ.Π.Α.» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ηνπο πεξί Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο 
93(I) ηνπ 2002 Αμίαο Νφκνπο ηνπ 2000 έσο 2015˙ 
27(I) ηνπ 2003 

172(I) ηνπ 2003 
95(I) ηνπ 2004 
88(I) ηνπ 2005 

100(I) ηνπ 2005 
131(I) ηνπ 2005 
148(I) ηνπ 2005 

64(I) ηνπ 2006 
86(I) ηνπ 2006 
87(I) ηνπ 2006 
48(I) ηνπ 2007 

129(I) ηνπ 2007 
141(I) ηνπ 2007 
142(I) ηνπ 2007 
143(I) ηνπ 2007 

25(I) ηνπ 2008 
37(I) ηνπ 2008 
38(I) ηνπ 2008 
63(I) ηνπ 2008 
88(I) ηνπ 2008 
35(I) ηνπ 2009 

135(I) ηνπ 2009 
13(I) ηνπ 2010 
29(I) ηνπ 2010 
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68(I) ηνπ 2010 
97(I) ηνπ 2010 

131(I) ηνπ 2010 
4(I) ηνπ 2011 

37(I) ηνπ 2011 
129(I) ηνπ 2011 
186(I) ηνπ 2011 
187(I) ηνπ 2011 

16(I) ηνπ 2012 
73(I) ηνπ 2012 

133(I) ηνπ 2012 
135(I) ηνπ 2012 
167(I) ηνπ 2012 
172(I) ηνπ 2012 

83(I) ηνπ 2013 
118(I) ηνπ 2013 
129(I) ηνπ 2013 
164(I) ηνπ 2013 

81(I) ηνπ 2014 
153(I) ηνπ 2014 
154(I) ηνπ 2014 
160(I) ηνπ 2014 

215(I) ηνπ 2015. 

«ρξνληθή απαίηεζε» ζεκαίλεη θάζε απαίηεζε γηα παξάηαζε ή κεηάζεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ 
ζηε ζχκβαζε εκεξνκεληψλ εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ηεο 
ζχκβαζεο. 

(2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο θαη νη νπνίνη 
δελ νξίδνληαη ά ι ι σ ο πσο ζ ’ απηνχο, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεη ν Νφκνο. 

ΜΔΡΟ Β – Τ ΣΑ Ζ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΡΜΟΓΗΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ ΥΔΗΡΗ ΜΟΤ ΑΛΛΑΓΧΝ ΚΑΗ ΑΠΑΗΣΖ ΔΧΝ 

Γηαρείξηζε ηεο 3. Ο Πξντζηάκελνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή, εθεί φπνπ έρεη ζπζηαζεί, 
εθηέιεζεο ηεο θαη ν πληνληζηήο ηεο ζχκβαζεο, κεξηκλνχλ γηα ηελ εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θάζε 
ζχκβαζεο. ζχκβαζεο θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο θαη θάζε ά ι ι ν ζρεηηθφ λφκν θαη θαλνληζκφ: 

Ννείηαη φηη, ν Πξντζηάκελνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, σο εθ ηεο ζέζεψο ηνπ, κεξηκλά γηα ηελ 
εθαξκνγή ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

Αρμόδια 
όργανα χειρισμού 
προτεινόμενων 
αλλαγών και 
απαιτήσεων 
και εξουσίες αυτών 

4.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη ππφ ηελ επηθχιαμε ηνπ 
Καλνληζκνχ 5, ν πληνληζηήο ηεο ζχκβαζεο, ε Σ.Δ.Α.Α, ν Πξντζηάκελνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπφο ηνπ θαη ε Κ.Δ.Α.Α. ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (5), κέζα 
ζηα πιαίζηα ησλ εμνπζηψλ πνπ ηνπο ρνξεγνχληαη δπλάκεη ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, 
επηιακβάλνληαη θαη ρεηξίδνληαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε – 

(α) ηξνπνπνηήζεσλ ζηε ζχκβαζε, νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζην άξζξν 72 ηνπ Νφκνπ, 
πεξηιακβαλνκέλσλ ρξεκαηηθψλ πξνζζαθαηξέζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο· 

(β) χρονικών απαιτήσεων που υποβάλλονται από τον Ανάδοχο της σύμβασης 

(γ) οικονομικών απαιτήσεων που υποβάλλονται από τον Ανάδοχο της σύμβασης 

(δ) οικονομικών απαιτήσεων που υποβάλλονται από την αναθέτουσα αρχή 

Πίλαθαο Η. 

(2) Ο πληνληζηήο ηεο ζχκβαζεο έρεη αξκνδηφηεηα λα απνθαζίδεη γηα ηξνπνπνηήζεηο πνπ 
εκπίπηνπλ ζηελ παξάγξαθν (ε) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Νφκνπ, ε αμία ησλ νπνίσλ 
δελ ππεξβαίλεη ηα φξηα ηα νπνία θαζνξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα Η γηα άζθεζε εμνπζίαο απφ 

πληνληζηή ηεο ζχκβαζεο, ηεξνπκέλεο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ 
ππνπαξάγξαθν (i) ηεο ππνπαξαγξάθνπ (γ) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 19. 

ην 
υπο-

(3) Σεξνπκέλνπ ηνπ Καλνληζκνχ 5 θαη ρσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ 
(α) ηεο παξαγξάθνπ (4), ε Σ.Δ.Α.Α. έρεη αξκνδηφηεηα λα απνθαζίδεη γηα -

Πίλαθαο Η. 

(α) ηξνπνπνηήζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ παξάγξαθν (ε) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 
72 ηνπ Νφκνπ, ε αμία ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη ηα φξηα ηα νπνία θαζνξίδνληαη ζηνλ 
Πίλαθα Η γηα ηελ άζθεζε εμνπζίαο απφ ην πληνληζηή ηεο ζχκβαζεο, ηεξνπκέλεο 
ηεο δηαδηθαζίαο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ ππν-ππνπαξάγξαθν (ii) ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ (γ) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 19˙ 
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Πίνακας II 

(β) ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ρξνληθέο απαηηήζεηο σο θαζνξίδνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν 
(β) ηεο παξαγξάθνπ (1), εθφζνλ ε παξάηαζε ή ε κεηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο 
ζηε ζχκβαζε εκεξνκελίαο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 
Αλαδφρνπ ηεο ζχκβαζεο δελ ππεξβαίλεη, αζξνηζηηθά κε πξνεγνχκελεο εγθξίζεηο, 
ηα φξηα ηα νπνία θαζνξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα ΗΗ γηα ηελ άζθεζε εμνπζίαο απφ ηελ 
Σ.Δ.Α.Α., ηεξνπκέλεο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν (2) 
Καλνληζκνχ 2 1 : 

του 

Πίνακας II 
Ννείηαη φηη, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ νξίσλ ζε ρξνληθέο απαηηήζεηο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα ΗΗ, απηά δηαηξνχληαη κε ην πνζφ απνδεκίσζεο πνπ 
θαζνξίδεηαη ζηε ζχκβαζε φηη ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε 
πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 
Αλαδφρνπ ηεο ζχκβαζεο: 

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που δεν καθορίζεται τέτοιο ποσό στη 
σύμβαση, τα θέματα αυτά θεωρείται ότι εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Τ Ε Α Α 

Πίνακας II 
(γ) ζέκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (γ) θαη (δ) ηεο παξαγξάθνπ (1), ε 

αμία ησλ νπνίσλ δελ ππεξβαίλεη ηα φξηα ηα νπνία θαζνξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα ΗΗ γηα 
ηελ άζθεζε εμνπζίαο απφ ηελ Σ.Δ.Α.Α., ηεξνπκέλεο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ 
θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν (2) ηνπ Καλνληζκνχ 22˙ 

(4) Ο Πξντζηάκελνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπφο ηνπ έρεη 
εμνπζία: 

(α) Να απνδέρεηαη ή λα απνξξίπηεη, ελ φ ι σ ή ελ κέξεη, 
πνπ ιήθζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (3): 

τις αποφάσεις της Τ Ε Α Α , 

Νοείται ότι, οι αποφάσεις της Τ Ε Α Α καθίστανται 
αποδεκτές από τον Προϊστάμενο της αναθέτουσας αρχής 
αντιπρόσωπο του 

νξηζηηθέο φηαλ γίλνπλ 
ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν 

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ν Πξντζηάκελνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ν 
εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπφο ηνπ δχλαηαη, θαηά ην δηνξηζκφ ηνπ πληνληζηή 
ηεο ζχκβαζεο, λα θαζνξίδεη φηη ηέηνηα απνδνρή απαηηείηαη θαη γηα ηηο απνθάζεηο 
πνπ ιακβάλνληαη απφ ην πληνληζηή ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν (2), πξνθεηκέλνπ απηέο λα θαηαζηνχλ νξηζηηθέο, γεληθά, ή ζε 
ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο ζπκβάζεσλ. 

(β) λα απνθαζίδεη γηα ηξνπνπνηήζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ παξάγξαθν (α) ηνπ εδαθίνπ 
(1) ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Νφκνπ, ηεξνπκέλεο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 
ππνπαξάγξαθν (α) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 19. 

(5) Ζ Κ.Δ.Α.Α. έρεη αξκνδηφηεηα λα απνθαζίδεη γηα ζέκαηα πνπ εκπίπηνπλ– 

(α) ζηηο παξαγξάθνπο (β), (γ) θαη (δ) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Νφκνπ, 
ηεξνπκέλεο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (β) ηεο 
παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 19· 

Πίλαθαο Η. 
(β) ζηελ παξάγξαθν (ε) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Νφκνπ, ε αμία ησλ 

νπνίσλ ππεξβαίλεη ηα φξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα Η γηα ηελ άζθεζε 
εμνπζίαο απφ ηελ Σ.Δ.Α.Α., ηεξνπκέλεο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ ππν-
ππνπαξάγξαθν (iii) ηεο ππνπαξαγξάθνπ (γ) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 
19· 

(γ) ζηελ ππνπαξάγξαθν (β) ηεο παξαγξάθνπ (1), ε αμία ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη ηα 
φξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (β) ηεο παξαγξάθνπ (3), ηεξνπκέλεο 
ηεο δηαδηθαζίαο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν (3) ηνπ Καλνληζκνχ 21· 

Πίνακας II 
(δ) ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (γ) θαη (δ) ηεο παξαγξάθνπ (1), ε αμία ησλ νπνίσλ 

ππεξβαίλεη ηα φξηα εμνπζίαο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα ΗΗ γηα ηελ άζθεζε 
εμνπζίαο απφ ηελ Σ.Δ.Α.Α., ηεξνπκέλεο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ 
παξάγξαθν (3) ηνπ Καλνληζκνχ 22 

(ε) στην παράγραφο (3) του Κανονισμού 19 

Γηαρεηξηζηηθέο 5. ε ζπκβάζεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη ζπζηαζεί Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή, ε ελ ιφγσ Δπηηξνπή έρεη 
Δπηηξνπέο. αξκνδηφηεηα λα απνθαζίδεη γηα ηα ζέκαηα ηεο παξαγξάθνπ (3) ηνπ Καλνληζκνχ 4, ηεξνπκέλεο 

ηεο δηαδηθαζίαο πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 24. 
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Γηνξηζκφο ηνπ 6. Γηα θάζε ζχκβαζε ε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ηηο δχν ρηιηάδεο επξψ (€2.000), κε 
πληνληζηή ηεο πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., ν Πξντζηάκελνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο 

ζχκβαζεο. αληηπξφζσπφο ηνπ, δηνξίδεη θαηάιιειν δεκφζην ιεηηνπξγφ σο πληνληζηή ηεο ζχκβαζεο: 

Ννείηαη φηη, ν Πξντζηάκελνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπφο ηνπ 
δχλαηαη λα δηνξίζεη πληνληζηή ηεο ζχκβαζεο θαη ζε ζπκβάζεηο ε αμία ησλ νπνίσλ δελ 
ππεξβαίλεη ηηο δχν ρηιηάδεο επξψ (€2.000), κε πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.: 

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ζε ζπκβάζεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη δηνξηζηεί Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή, γηα ην 
δηνξηζκφ ηνπ πληνληζηή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε ζπγθαηάζεζε ηεο ελ ιφγσ Δπηηξνπήο: 

Σύσταση 
Τμηματικών 
Επιτροπών 
Αλλαγών και 
Απαιτήσεων 
( Τ Ε Α Α ) 

Απαρτία 
και λήψη 
αποφάσεων από 
τ η ν Τ Ε Α Α 

Γραμματεία 
Τ Ε Ε Α 

Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ φηη, δελ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ πληνληζηή ηεο ζχκβαζεο ζε 
νπνηνδήπνηε αξκφδην φξγαλν πνπ ζπζηήλεηαη κε βάζε ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο γηα λα 
επηιεθζεί ζέκαηνο γηα ην νπνίν δηνξίζηεθε γηα λα ελεξγεί ν πληνληζηήο ηεο ζχκβαζεο. 

7.-(1) Δθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ έρεη ζπζηαζεί Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή, ν Πξντζηάκελνο ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπφο ηνπ ζπζηήλεη κφληκεο, ή πξνζσξηλέο 
γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπκβάζεηο, Σκεκαηηθέο Δπηηξνπέο Αι ιαγψλ θαη Απαηηήζεσλ: 

Ννείηαη φηη, πξνθεηκέλνπ γηα κε θεληξηθή αλαζέηνπζα αξρή, ν Πξντζηάκελνο ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο, δχλαηαη, γηα ζθνπνχο ζπκβαηφηεηαο κε ην νξγαλφγξακκά ηεο, λα θαζνξίζεη δηαθνξεηηθή 
νλνκαζία ηνπ νξγάλνπ πνπ ζα ελεξγεί σο Σ.Δ.Α.Α. ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο. 

(2) Κάζε Σ.Δ.Α.Α. απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα (4) κ έ ι ε , ηα νπνία δηνξίδνληαη απφ ηνλ 
Πξντζηάκελν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ. Έλα εθ ησλ 
κειψλ ηεο Σ.Δ.Α.Α. νξίδεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο σο Πξφεδξνο θαη έλα 
σο Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο. 

(3) Σα κ έ ι ε ηεο Σ.Δ.Α.Α. είλαη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί πνπ θαηέρνπλ ηερληθή ή/θαη επαγγεικαηηθή 
θαηάξηηζε επί ησλ ζεκάησλ πνπ θαινχληαη λα επηιεθζνχλ: 

Ννείηαη φηη, φπνπ ηνχην θξίλεηαη ζθφπηκν απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, σο κ έ ι ε 
ηεο Σ.Δ.Α.Α. δπλαηφλ λα δηνξίδνληαη θαη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί πνπ δελ ππάγνληαη ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, λννπκέλνπ φηη ε δηεπζέηεζε απηή γίλεηαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ 
πξντζηάκελν ηεο ππεξεζίαο απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη. 

(4) Γηα ηελ πεξίπησζε κε θεληξηθήο αλαζέηνπζαο αξρήο, ηεο νπνίαο νη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί δελ 
επαξθνχλ αξηζκεηηθά γηα ηε ζχζηαζε Σ.Δ.Α.Α., ή/θαη φπνπ γηα ηελ νκαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 
απαηηείηαη ν δηνξηζκφο σο πληνληζηή ηεο ζχκβαζεο δεκφζηνπ ιεηηνπξγνχ, ν νπνίνο ππφ 
δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ζα απνηεινχζε κέινο ηεο Σ.Δ.Α.Α., ηδίσο ιφγσ ηεξαξρίαο, κε απνηέιεζκα 
ε ζχζηαζε Σ.Δ.Α.Α. λα θαζίζηαηαη δπλαηή κφλν κε ηε ζπκκεηνρή ηεξαξρηθά θαηψηεξσλ δεκφζησλ 
ιεηηνπξγψλ, ηα θαζήθνληα ηεο Σ.Δ.Α.Α., βάζεη ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, αζθνχληαη απφ ην 

πληνληζηή ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ ε ζχζηαζε Σ.Δ.Α.Α. κε ηεξαξρηθά θαηάιιεινπο δεκφζηνπο 
ιεηηνπξγνχο απφ ά ι ιεο ππεξεζίεο, θαηά ηελ παξάγξαθν (3), δελ είλαη δπλαηή: 

Ννείηαη φηη, νη εκπεξηζηαησκέλεο εηζεγεηηθέο εθζέζεηο πνπ βάζεη ησλ ππν-ππνπαξαγξάθσλ (ii) 
θαη (iii) ηεο ππνπαξαγξάθνπ (γ) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 19 θαη ησλ Καλνληζκψλ 21 
θαη 22 απνζηέιινληαη απφ ην πληνληζηή ηεο ζχκβαζεο ζηελ Σ.Δ.Α.Α., δηαβηβάδνληαη απεπζείαο 
ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ, ν νπνίνο 
δηαηεξεί ην δηθαίσκα δηαθσλίαο, φπσο πξνλνείηαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο. 

8.-(1) Γηα ηελ έγθπξε δηεμαγσγή ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Σ.Δ.Α.Α. απαηηείηαη ε παξνπζία 
ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κειψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ Αλαπιεξσηή Πξνέδξνπ. 

(2) Οη απνθάζεηο ηεο Σ.Δ.Α.Α. ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ θαη ζε 
πεξίπησζε ηζνςεθίαο επηθξαηεί ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ Αλαπιεξσηή Πξνέδξνπ, 
πεξίπησζε πνπ ν Πξφεδξνο δελ ζπκκεηέρεη ζηε ζπλεδξία. 

σε 

9. Ο Πξντζηάκελνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπφο ηνπ δηνξίδεη 
δχν δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα λα αζθνχλ ηα θαζήθνληα ηνπ Γξακκαηέα 

ηνπ Αλαπιεξσηή Γξακκαηέα ηεο Σ.Δ.Α.Α. και 
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Σύσταση της 
Κεντρικής 
Επιτροπής 
Αλλαγών και 
Απαιτήσεων 

10 -(1) Συστήνεται Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων, η οποία αποτελείται από 

Απαρτία 
και λήψη 
αποφάσεων από 
τ η ν Κ Ε Α Α 

Γραμματεία 
Κ Ε Α Α 

Παρατηρητές 

(α) 

(β) 

(γ) 

(δ) 

(ε) 

(ζη) 

Σν Γεληθφ Λνγηζηή ηεο Γεκνθξαηίαο ή ην Βνεζφ Γεληθφ Λνγηζηή ηεο Γεκνθξαηίαο ή 
εθπξφζσπν ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηή ηεο Γεκνθξαηίαο, σο Πξφεδξν· 

ην Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ, 
πληνληζκνχ θαη Αλάπηπμεο ή εθπξφζσπφ ηνπ· 

ην Γεληθφ Γηεπζπληή 
εθπξφζσπφ ηνπ· 

ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ, Δπηθνηλσληψλ θαη Έξγσλ ή 

ην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Γεκνζίσλ Έξγσλ ή εθπξφζσπφ ηνπ· 

ην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Αλαπηχμεσο Τδάησλ ή εθπξφζσπφ ηνπ· θαη 

ην Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο ή εθπξφζσπφ ηνπ. 

(2) Χο εθπξφζσπνο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Α.Α. νξίδεηαη ππάιιεινο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ 
ηεο Γεκνθξαηίαο πνπ θαηέρεη κηζζνινγηθή θιίκαθα Α13 ή αλψηεξε θαη σο εθπξφζσπνη ησλ 
ινηπψλ κειψλ ηεο Κ.Δ.Α.Α. δηνξίδνληαη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί πνπ θαηέρνπλ κηζζνινγηθή θιίκαθα 
Α10 ή αλψηεξε. 

(3) Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 4 1 , ε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ 
εθπξνζψπσλ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ηα πέληε (5) έηε απφ ηελ έλαξμε ηεο ζεηείαο ηνπο 
θαη ν επαλαδηνξηζκφο ηνπο δελ επηηξέπεηαη λα γίλεη πξηλ παξέιζεη κηα δηεηία απφ ηε ιήμε ή ηνλ 
ηεξκαηηζκφ ηεο πξνεγνχκελεο ζεηείαο ηνπο. 

(4) Υσξίο επεξεαζκφ ηνπ Καλνληζκνχ 1 1 , ε θαηάξγεζε ή ε ρεξεία ηεο ζέζεο νπνηνπδήπνηε 
κέινπο δελ επεξεάδεη ηελ εγθπξφηεηα νπνηαζδήπνηε πξάμεο ή απφθαζεο ηεο Κ.Δ.Α.Α. 

11.-(1) Γηα ηελ έγθπξε δηεμαγσγή ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Κ.Δ.Α.Α. απαηηείηαη ε παξνπζία 
ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ κειψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηεο. 

(2) Οη απνθάζεηο ηεο Κ.Δ.Α.Α. ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ θαη ζ ε 
πεξίπησζε ηζνςεθίαο επηθξαηεί ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ. 

(3) ε πεξίπησζε πνπ κέινο ηεο Κ.Δ.Α.Α. ιεηηνπξγεί θαη σο Πξντζηάκελνο αλαζέηνπζαο αξρήο ή 
σο εθπξφζσπνο Πξντζηακέλνπ αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ελεξγεί, ζχκθσλα κε ηελ ππφ-
ππνπαξάγξαθν (iii) ηεο ππνπαξαγξάθνπ (γ) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 19, ηελ 
παξάγξαθν (3) ηνπ Καλνληζκνχ 21 ή ηελ παξάγξαθν (3) ηνπ Καλνληζκνχ 22, δελ ζπκκεηέρεη ζηε 
ζπλεδξία ηεο Κ.Δ.Α.Α πνπ επηιακβάλεηαη ηνπ ζέκαηνο. 

12. Ο Πξφεδξνο ηεο Κ.Δ.Α.Α., κε ηε ζχκθσλν γλψκε ησλ ππνινίπσλ κειψλ, νξίδεη δχν 
ππαιιήινπο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, γηα λα αζθνχλ ηα θαζήθνληα ηνπ 
Γξακκαηέα θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Γξακκαηέα ηεο Κ.Δ.Α.Α. 

13.-(1) Ο Γεληθφο Δηζαγγειέαο ηεο Γεκνθξαηίαο πξνθεηκέλνπ γηα θεληξηθέο θπβεξλεηηθέο αξρέο 
θαη ν Γεληθφο Διεγθηήο ηεο Γεκνθξαηίαο ή εθπξφζσπνί ηνπο, έρνπλ δηθαίσκα λα παξαθάζνληαη 
σο αλεμάξηεηνη παξαηεξεηέο ζηηο ζπλεδξίεο ηεο Κ.Δ.Α.Α., ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ Δπηηξνπψλ ζε 
ζρέζε κε ηξνπνπνηήζεηο ηεο ζχκβαζεο θαη ησλ Σ.Δ.Α.Α., λα εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο επί ησλ 
ζπδεηνχκελσλ ζεκάησλ θαη λα δεηνχλ φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη ζηα ηεξνχκελα πξαθηηθά. 

(2) Ο Γεληθφο Λνγηζηήο ηεο Γεκνθξαηίαο σο πξντζηάκελνο ηεο Αξκφδηαο Αξρήο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ ή εθπξφζσπφο ηνπ, έρεη δηθαίσκα λα παξαθάζεηαη σο αλεμάξηεηνο παξαηεξεηήο 

ζηηο ζπλεδξίεο ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ Δπηηξνπψλ ζε ζρέζε κε ηξνπνπνηήζεηο ηεο ζχκβαζεο θαη 
ησλ Σ.Δ.Α.Α., λα εθθξάδεη ηηο απφςεηο ηνπ επί ησλ ζπδεηνχκελσλ ζεκάησλ θαη λα δεηεί φπσο 
απηέο θαηαγξάθνληαη ζηα ηεξνχκελα πξαθηηθά. 

(3) Ο πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο Διέγρνπ, ηεο Τπεξεζίαο Διέγρνπ ή ηεο Μνλάδαο Διέγρνπ 
θάζε αλαζέηνπζαο αξρήο, φπνπ ππάξρνπλ, ή ν εθπξφζσπφο ηνπ, έρεη δηθαίσκα λα παξαθάζεηαη 
σο αλεμάξηεηνο παξαηεξεηήο ζηηο ζπλεδξίεο ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ Δπηηξνπψλ ζε ζρέζε κε 
ηξνπνπνηήζεηο ηεο ζχκβαζεο, ησλ Σ.Δ.Α.Α. θαη ησλ Δπηηξνπψλ Παξαιαβήο πνπ ζπζηήλνληαη 
ζηελ νηθεία αλαζέηνπζα αξρή, λα εθθξάδεη ηηο απφςεηο ηνπ επί ησλ ζπδεηνχκελσλ ζεκάησλ θαη 
λα δεηεί φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη ζηα ηεξνχκελα πξαθηηθά. 
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Ζκεξήζηα 14.-(1) Ο Πξφεδξνο ηεο Κ.Δ.Α.Α θαη ν Πξφεδξνο ηεο Σ.Δ.Α.Α., αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, 
δηάηαμε. θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε θάζε ζπλεδξίαο θαη θξνληίδεη φπσο απηή θνηλνπνηείηαη, ηελ 

πξνεγνχκελε ηνπιάρηζηνλ εκέξα πξηλ απφ ηε ζπλεδξία, ζε θάζε κέινο ηνπο, θαζψο θαη ζηνπο 
παξαηεξεηέο: 

Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε επείγνπζαο αλάγθεο ε εκεξήζηα δηάηαμε κπνξεί λα θπθινθνξήζεη 
ακέζσο πξηλ απφ ηε ζπλεδξία. 

(2) Ο Πξφεδξνο ηεο Κ.Δ.Α.Α. θαη ν Πξφεδξνο ηεο Σ.Δ.Α.Α., αζθεί ηελ αλαγθαία επνπηεία θαη 
έιεγρν γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο Γξακκαηείαο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ νπνίνπ πξνεδξεχεη. 

Σήξεζε πξαθηηθψλ. 15.-(1) Καηά ηηο ζπλεδξίεο ηεο Κ.Δ.Α.Α. θαη ηεο Σ.Δ.Α.Α., ηεξνχληαη πξαθηηθά απφ ην Γξακκαηέα 
ή ηνλ Αλαπιεξσηή Γξακκαηέα θάζε αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

(2) Κάζε κέινο πνπ είλαη παξφλ ζηε ζπλεδξία κπνξεί λα δεηήζεη φπσο νη απφςεηο ηνπ 
θαηαγξαθνχλ επαθξηβψο ζηα πξαθηηθά. 

(3) Σα πξαθηηθά εγθξίλνληαη θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ θάζε αξκνδίνπ νξγάλνπ 
κέζα ζε δεθαπέληε (15) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ζπλεδξία θαη ζηε ζπλέρεηα θνηλνπνηνχληαη ζηα 
κ έ ι ε ηνπ θαη ζηνπο παξαηεξεηέο, αλεμάξηεηα εάλ παξέζηεζαλ ζηε ζπλεδξία ή φρη. 

16.-(1) Ζ Κ.Δ.Α.Α., ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή θαη ν Πξντζηάκελνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ν 
εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπφο ηνπ έρνπλ εμνπζία λα ζπζηήλνπλ ad hoc ηερληθέο επηηξνπέο 
γηα ηε δηεμαγσγή εηδηθψλ εξεπλψλ θαη ππνβνιή εθζέζεσλ γηα εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα. 

(2) Σα κ έ ι ε ησλ ad hoc ηερληθψλ επηηξνπψλ είλαη πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ ηερληθέο γλψζεηο, 
πξνζφληα θαη πείξα ζρεηηθά κε ην εμεηαδφκελν ζέκα. 

(3) Ζ επηινγή ησλ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ σο κειψλ ησλ ad hoc ηερληθψλ επηηξνπψλ γίλεηαη ζε 
ζπλελλφεζε κε ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ ππεξεζηψλ φπνπ απηνί ππάγνληαη: 

Ννείηαη φηη, νη πξντζηάκελνη ησλ σο άλσ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ έρνπλ ππνρξέσζε λα κεξηκλνχλ 
ψζηε λα παξέρεηαη ζηνπο επηιεγέληεο δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο θάζε δηεπθφιπλζε γηα ζθνπνχο 
απνηειεζκαηηθήο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο 
ζηηο επηηξνπέο απηέο: 

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, δελ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή σο κέινο ad hoc ηερληθήο επηηξνπήο θαη ε 
ζπκκεηνρή ζ ε νπνηνδήπνηε ά ι ι ν αξκφδην φξγαλν πνπ ζπζηήλεηαη, κε βάζε ηνπο παξφληεο 
Καλνληζκνχο, γηα λα επηιεθζεί ηνπ ηδίνπ ζέκαηνο γηα ην νπνίν έρεη ζπζηαζεί ε ad hoc ηερληθή 
επηηξνπή. 

(4) Ζ Κ.Δ.Α.Α., ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή, ε Σ.Δ.Α.Α. θαη ν Πξντζηάκελνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπφο ηνπ έρνπλ εμνπζία λα θαινχλ ζηηο ζπλεδξίεο ηνπο, 
νπνηνπζδήπνηε εκπεηξνγλψκνλεο ή άιινπο εηδηθνχο γηα παξνρή ζπκβνπιψλ, ή/θαη 
δηεπθξηλίζεσλ, ή/θαη εμεγήζεσλ ζε ζέκαηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο, νη νπνίεο θξίλνληαη αλαγθαίεο 
γηα ηελ νξζή ι ή ς ε ησλ απνθάζεσλ ηνπο. 

17.-(1) Πξηλ απφ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ν πληνληζηήο ηεο ζχκβαζεο, ν Πξφεδξνο 
θαη ηα κ έ ι ε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ πνπ ζπζηήλνληαη κε βάζε ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο, ππνγξάθνπλ ηε δ ή ι σ ζ ε επζπλείδεηεο θαη 
ακεξφιεπηεο εθηέιεζεο θαζεθφλησλ πνπ εθηίζεηαη ζηνλ Πίλαθα ΗΗΗ. 

(2) ε πεξίπησζε πνπ ν πληνληζηήο ηεο ζχκβαζεο ή ν Πξφεδξνο ή νπνηνδήπνηε κέινο 
νπνηνπδήπνηε αξκνδίνπ νξγάλνπ, πνπ ζπζηήλεηαη κε βάζε ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, έρεη 
νπνηνδήπνηε νηθνλνκηθφ ή ά ι ι ν ζπκθέξνλ, άκεζν ή έκκεζν, ζε ζρέζε κε ην ζέκα ην νπνίν 
ηπγράλεη ρεηξηζκνχ απφ απηφλ ή απφ αξκφδην φξγαλν ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ή έρεη νπνηαδήπνηε 
ηδηάδνπζα ζρέζε ή νπνηαδήπνηε εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο ζπγγέλεηα κέρξη ηνπ ηέηαξηνπ βαζκνχ 
ή βξίζθεηαη ζε νμεία έρζξα κε νπνηνδήπνηε πξφζσπν πνπ έρεη πξφδειν νηθνλνκηθφ ή ά ι ι ν 
ζπκθέξνλ ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία, νθείιεη λα απνθαιχςεη ην ζπκθέξνλ, ηε ζρέζε, ηε ζπγγέλεηα 
ή ηελ έρζξα, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε – 

χζηαζε 
ad hoc ηερληθψλ 
επηηξνπψλ θαη 
ζπκκεηνρή 
εκπεηξνγλσκφλσλ. 

Γ ή ι σ ζ ε 
επζπλείδεηεο 
θαη ακεξφιεπηεο 
εθηέιεζεο 
θαζεθφλησλ 
θαη απνθάιπςε 
ζπγγέλεηαο, 
ηδηάδνπζαο 
ζρέζεο ή 
ζπκθέξνληνο. 
Πίλαθαο ΗΗI. 

(α) ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ 
ηνπ θαη λα παξαηηεζεί απφ ην δηνξηζκφ ηνπ σο πληνληζηήο ηεο ζχκβαζεο· 
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(β) ζην αξκφδην φξγαλν ζην νπνίν ζπκκεηέρεη θαη λα απνρσξήζεη απφ ηε ζρεηηθή 
ζπλεδξία, αθνχ θαηαγξαθεί ην γεγνλφο ζηα πξαθηηθά. 

(3) ε πεξίπησζε πνπ ν Πξντζηάκελνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο 
αληηπξφζσπφο ηνπ έρεη νπνηνδήπνηε νηθνλνκηθφ ή ά ι ι ν ζπκθέξνλ, άκεζν ή έκκεζν, ζε ζρέζε 
κε ην ζέκα, ην νπνίν ηπγράλεη ρεηξηζκνχ απφ απηφλ ή έρεη νπνηαδήπνηε ηδηάδνπζα ζρέζε ή 
νπνηαδήπνηε εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο ζπγγέλεηα κέρξη ηνπ ηέηαξηνπ βαζκνχ ή βξίζθεηαη ζε 
νμεία έρζξα κε νπνηνδήπνηε πξφζσπν πνπ έρεη πξφδειν νηθνλνκηθφ ή ά ι ι ν ζπκθέξνλ ζηε 
δηαδηθαζία, νθείιεη λα απνθαιχςεη ην ελ ιφγσ ζπκθέξνλ, ηε ζρέζε, ηε ζπγγέλεηα ή ηελ έρζξα 
απηή θαη λα ηεξκαηίζεη θάζε εκπινθή ηνπ ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία, νπφηαλ ηα θαζήθνληα θαη νη 
επζχλεο ηνπ, φζνλ αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε, κεηαβηβάδνληαη απηφκαηα ζηνλ ηεξαξρηθά 
αλψηεξν δεκφζην ιεηηνπξγφ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ απηφο δελ θσιχεηαη λα ηα αλαιάβεη 
κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

ΜΔΡΟ Γ – ΓΗΑΓΗΚΑ ΗΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖ Ζ ΑΛΛΑΓΧΝ ΚΑΗ ΔΞΔΣΑ Ζ ΑΠΑΗΣΖ ΔΧΝ 

Αξρέο εμέηαζεο 18.-(1) Σν θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο δελ ζα πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη 
ηξνπνπνηήζεσλ θαη νπζησδψο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηεο, ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζην εδάθην (4) ηνπ 
θαλφλαο άξζξνπ 72 ηνπ Νφκνπ. 
de minimis. 

Διαδικασία 
έγκρισης 
αλλαγών 

(2) Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ (1), ηα αξκφδηα φξγαλα εμέηαζεο 
ηξνπνπνηήζεσλ ζε ζχκβαζε, πξέπεη λα βεβαηψλνληαη φηη απηή είλαη αλαγθαία θαη δελ ζπληζηά 
παξαβίαζε ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη απνθπγήο δηαθξίζεσλ κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ θαη ηεο αξρήο ηεο δηαθάλεηαο, ηεξνπκέλεο ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο. 

(3) ε πεξίπησζε πνπ, σο άκεζν ή έκκεζν απνηέιεζκα ηεο ηξνπνπνίεζεο, ζα απαηηεζνχλ 
πξφζζεηεο πηζηψζεηο, ν πληνληζηήο ηεο ζχκβαζεο πξέπεη λα βεβαησζεί φηη απηέο είλαη 
δηαζέζηκεο. 

(4) Καηά ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ πνπ ηνπο ρνξεγνχληαη δπλάκεη ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, 
ηα αξκφδηα φξγαλα ιακβάλνπλ ππφςε ηελ πξφλνηα ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Νφκνπ, 
αλαθνξηθά κε ηελ αμία ηεο ππφ εμέηαζε ηξνπνπνίεζεο ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ηεο αμίαο ηεο 
αξρηθήο ζχκβαζεο: 

Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ηέηνηα ηξνπνπνίεζε δελ ππεξβαίλεη ηα πνζνζηά πνπ 
αλαθέξνληαη ζην ελ ιφγσ άξζξν, δελ απαηηείηαη επαιήζεπζε απφ ην θαηά πεξίπησζε αξκφδην 
φξγαλν ηνπ θαηά πφζν απηή είλαη νπζηψδεο ή φρη, λννπκέλνπ φηη δελ κεηαβάιιεη ηε ζπλνιηθή 
θχζε ηεο ζχκβαζεο. 

19.-(1) Γηα ηελ έγθξηζε νπνησλδήπνηε ηξνπνπνηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν 
(α) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 4, ηεξείηαη ε αθφινπζε δηαδηθαζία: 

(α) 

(β) 

του Γηα ηξνπνπνηήζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ παξάγξαθν (α) ηνπ εδαθίνπ (1) 
άξζξνπ 72 ηνπ Νφκνπ ηελ απφθαζε ιακβάλεη ν Πξντζηάκελνο ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπφο ηνπ, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ 

πληνληζηή ηεο ζχκβαζεο: 

Ννείηαη φηη, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο ππνπαξαγξάθνπ, ε έλλνηα ηνπ 
εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ Πξντζηάκελνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
πεξηιακβάλεη ηνπο δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο πνπ θαζεθφλησο έρνπλ απνθαζηζηηθή 
αξκνδηφηεηα δηαρείξηζεο βάζεη ησλ ελ ιφγσ ξεηξψλ ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα 
απαηηείηαη ά ι ι ε , επηπξφζζεηε πξνο απηφ, εμνπζηνδφηεζε 

γηα ηξνπνπνηήζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο παξαγξάθνπο (β), (γ) θαη (δ) ηνπ εδαθίνπ 
(1) ηνπ άξζξνπ 72, ηελ απφθαζε ιακβάλεη ε Κ.Δ.Α.Α, ηεξνπκέλεο ηεο αθφινπζεο 
δηαδηθαζίαο: 

Πίλαθαο ΗV. 
(i) Ο πληνληζηήο ηεο ζχκβαζεο εηνηκάδεη εκπεξηζηαησκέλε έθζεζε, ζηελ 

νπνία επηζπλάπηεηαη δεφλησο ζπκπιεξσκέλνο ν Πίλαθαο ΗV κε 
ζηνηρεηνζέηεζε ησλ ζρεηηθψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην 
άξζξν 72 ηνπ Νφκνπ, αλαιφγσο ηεο πεξίπησζεο, ε νπνία απνζηέιιεηαη 
ζηελ Σ.Δ.Α.Α. 

(ii) Ζ Σ.Δ.Α.Α., αθνχ κειεηήζεη ην ζέκα, δηαβηβάδεη ηελ εηζήγεζή ηεο ζηνλ 
Πξντζηάκελν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν 
αληηπξφζσπφ ηνπ. 
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(iii) Ο Πξντζηάκελνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο 
αληηπξφζσπφο ηνπ, κεξηκλά φπσο ε έθζεζε θαη εηζήγεζε πνπ αλαθέξνληαη 
ζηηο ππν-ππνπαξαγξάθνπο (i) θαη (ii) δηαβηβαζηνχλ ζηελ Κ.Δ.Α.Α. γηα ι ή ς ε 
απφθαζεο, καδί κε ηε δηθή ηνπ ηεθκεξίσζε, ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ 
κε ηελ Σ.Δ.Α.Α: 

Ννείηαη φηη, ηα πνζνζηά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (β) θαη (γ) ηνπ 
εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Νφκνπ, αθνξνχλ αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο αμίαο 
ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ 
ίδηνπ άξζξνπ, αλεμαξηήησο ηεο αμίαο ηεο αιιαγήο φπσο απηή νξίδεηαη ζηνλ 
Καλνληζκφ 20 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ 

(γ) γηα ηξνπνπνηήζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ παξάγξαθν (ε) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 
72 ηνπ Νφκνπ ε απφθαζε ιακβάλεηαη σο αθνινχζσο: 

Όηαλ ε αμία ηεο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο εκπίπηεη ζηα 
φξηα πνπ θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα Η γηα ηελ άζθεζε εμνπζίαο απφ ηνλ 

πληνληζηή ηεο ζχκβαζεο, ε απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ην πληνληζηή ηεο 
ζχκβαζεο, ν νπνίνο εηνηκάδεη εκπεξηζηαησκέλε έθζεζε, ζηελ νπνία 
επηζπλάπηεηαη δεφλησο ζπκπιεξσκέλνο ν Πίλαθαο IV, κε ζηνηρεηνζέηεζε 
ησλ ζρεηηθψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην Νφκν θαη ε νπνία 
θνηλνπνηείηαη ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ζηνλ 
εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ 

φηαλ ε αμία ηεο πξνηεηλφκελεο αιιαγήο ηεο ζχκβαζεο ππεξβαίλεη ηα φξηα 
πνπ θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα Η γηα ηελ άζθεζε εμνπζίαο απφ ην 

πληνληζηή ηεο ζχκβαζεο, ηφηε απηφο εηνηκάδεη εκπεξηζηαησκέλε έθζεζε 
ζηελ νπνία επηζπλάπηεηαη δεφλησο ζπκπιεξσκέλνο ν Πίλαθαο IV κε 
ζηνηρεηνζέηεζε ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην Νφκν, 
ηελ νπνία απνζηέιιεη ζηελ Σ.Δ.Α.Α. Ζ Σ.Δ.Α.Α. αθνχ κειεηήζεη ην ζέκα, 
δηαβηβάδεη ηελ απφθαζή ηεο ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή 
ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ γηα επηθχξσζε ή απφξξηςε: 

Ννείηαη φηη, ν Πξντζηάκελνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο 
αληηπξφζσπφο ηνπ έρεη δηθαίσκα λα απνξξίςεη ή λα απνδερζεί, ελ φ ι σ ή ελ 
κέξεη, ηελ πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε ή λα απνθαζίζεη ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε αιιαγήο πνπ απέξξηςε ε Σ.Δ.Α.Α, λννπκέλνπ φηη ηελ είρε 
εηζεγεζεί ν πληνληζηήο ηεο ζχκβαζεο: 

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ν Πξντζηάκελνο ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπφο ηνπ απνθαζίδεη 
δηαθνξεηηθά απφ ηελ Σ.Δ.Α.Α., ε απφθαζή ηνπ, δεφλησο αηηηνινγεκέλε, 
ππεξηζρχεη ηεο απφθαζεο ηεο Σ.Δ.Α.Α. θαη έρεη άκεζε ηζρχ 

(iii) φηαλ ε αμία ηεο πξνηεηλφκελεο αιιαγήο ππεξβαίλεη ηα φξηα πνπ 
Πίλαθα Η. θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα Η γηα ηελ άζθεζε εμνπζίαο απφ ηνλ 

Πξντζηάκελν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, απηφο κεξηκλά ψζηε λα δηαβηβαζηνχλ 
ζηελ Κ.Δ.Α.Α. ε έθζεζε ηνπ πληνληζηή ηεο ζχκβαζεο, ε εηζήγεζε ηεο 
Σ.Δ.Α.Α. θαη ε δηθή ηνπ ηεθκεξίσζε, ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο. ε ηέηνηα 
πεξίπησζε, ε Κ.Δ.Α.Α. έρεη εμνπζία: 

(iiiα) είηε λα εγθξίλεη ηελ α ι ιαγή θαη λα επηθπξψζεη, ελ φ ι σ ή ελ κέξεη, 
ηελ απφθαζε ηνπ Πξντζηάκελνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 
εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ γηα πξαγκαηνπνίεζε 
ηξνπνπνίεζεο, ή 

(iiiβ) λα δψζεη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα 
επαλεμέηαζε ηνπ ζέκαηνο απφ ηελ Σ.Δ.Α.Α., ηνλ Πξντζηάκελν ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ θαη 
επαλαθνξά ηνπ εθ λένπ ζηελ Κ.Δ.Α.Α., κε βάζε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, 
ή 

(iiiγ) λα απνξξίςεη ηελ ηξνπνπνίεζε θαη λα αθπξψζεη, ελ φ ι σ ή ελ κέξεη, 
ηελ απφθαζε ηνπ Πξντζηάκελνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 
εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, εάλ θξίλεη φηη απηή 
παξαβηάδεη ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 18 ή ηηο πξφλνηεο ηεο 
ζχκβαζεο ή εάλ βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

(i) 

Πίλαθαο Η. 

Πίλαθαο IV. 

(ii) 
Πίλαθαο Η. 

Πίλαθαο IV. 
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(δ) ε θάζε πεξίπησζε, ζηελ έθζεζε ηνπ πληνληζηή ηεο ζχκβαζεο, ηνπ Πξντζηάκελνπ 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ θαη ζηελ 
εηζήγεζε ηεο Σ.Δ.Α.Α., αλαθέξνληαη θαη ηεθκεξηψλνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο 
πξνέθπςε ε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο: 

Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο πξνέθπςε απφ αηέιεηεο ή 
θαη ειιείςεηο ηεο κειέηεο ή ά ι ι ε ο πξνπαξαζθεπαζηηθήο ππεξεζίαο, επί ηεο νπνίαο 
είρε βαζηζζεί ε ζχκβαζε, ζα πξέπεη λα παξαηίζεληαη νη απφςεηο ηνπ 

πκβνχινπ/Μειεηεηή επί ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο αιιαγήο, εθηφο εάλ 
απηφ είλαη πξαθηηθά αδχλαην, νπφηαλ ζε ηέηνηα πεξίπησζε θαηαγξάθεηαη ην 
γεγνλφο πνπ θαζηζηά πξαθηηθά αδχλαηε απηή ηελ παξάζεζε. 

(2) Με ηελ επηθχιαμε ηεο ππν-ππνπαξαγξάθνπ (i) ηεο ππνπαξαγξάθνπ (γ) ηεο παξαγξάθνπ 
(1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ζε πεξίπησζε πνπ ε ηξνπνπνίεζε έρεη, κεξηθψο ή νιηθψο, 
πξαγκαηνπνηεζεί κε απφθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο ζχκβαζεο, θαηά παξάβαζε ηεο δηαδηθαζίαο 
πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ηφηε νπδεκία π ιεξσκή γίλεηαη 
ζρεηηθά κε ηελ α ι ιαγή, κέρξηο φηνπ αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία πνπ πξνλνείηαη ζηελ παξάγξαθν 
(3). 

(3) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ (2), ην ζέκα ππνβάιιεηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε καδί κε ηα 
έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (β) ηεο παξαγξάθνπ (1) ελψπηνλ ηεο Κ.Δ.Α.Α., 
ε νπνία έρεη εμνπζία: 

(α) Να εγθξίλεη εθ ησλ πζηέξσλ ηελ α ι ιαγή, λννπκέλνπ φηη ζπληξέρνπλ νη πην θάησ 
πξνυπνζέζεηο: 

(i) Ζ άκεζε πξαγκαηνπνίεζε ηεο αιιαγήο ήηαλ αλαγθαία, ψζηε λα 
δηαθπιαρζνχλ ηα ζπκθέξνληα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο σο ζπκβαιινκέλνπ 
κέξνπο ζηε ζχκβαζε θαη 

(ii) ε κε ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν (1) ηνπ 
παξφληνο Καλνληζκνχ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (γ)(i) απηνχ, 
ήηαλ αλαπφθεπθηε ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, νθεηιφκελεο ζε γεγνλφηα 
απξφβιεπηα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη νη πεξηζηάζεηο πνπ επηθαιείηαη ν 

πληνληζηήο ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ αηηηνιφγεζε ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο 
δελ απνξξένπλ απφ δηθή ηνπ επζχλε 

(β) λα απνξξίςεη ηελ α ι ιαγή, εάλ θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο δηαπηζησζεί φηη δελ 
ζπληξέρνπλ νη πην πάλσ πξνυπνζέζεηο ή φηη ηπρφλ έγθξηζε ηεο αιιαγήο ζα 
ζπληζηνχζε παξαβίαζε ηνπ Καλνληζκνχ 18. 

(4) ηελ πεξίπησζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β) ηεο παξαγξάθνπ (3), ν Πξντζηάκελνο ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπφο ηνπ ελεκεξψλεη ζρεηηθά: 

(α) Σν πληνληζηή ηεο ζχκβαζεο κε νδεγίεο, εάλ είλαη ηερληθά, πξαθηηθά θαη νηθνλνκηθά 
εθηθηφ, γηα αθχξσζε ηεο ηξνπνπνίεζεο, έζησ θαη αλ κέξνο ηεο έρεη πινπνηεζεί. 
Όπνπ ε ηξνπνπνίεζε δελ κπνξεί λα αθπξσζεί ή γηα ην ήδε πινπνηεζέλ κέξνο ηεο 
ηξνπνπνίεζεο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ν Πξντζηάκελνο ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο εμνπζηνδνηεί ηηο ζρεηηθέο πιεξσκέο 

(β) ηελ νηθεία αξκφδηα αξρή πξνθεηκέλνπ γηα θεληξηθή θπβεξλεηηθή αξρή ή ην αξκφδην 
πεηζαξρηθφ φξγαλν πξνθεηκέλνπ γηα κε θεληξηθή αλαζέηνπζα αξρή, πξνο 
δηεξεχλεζε πεηζαξρηθήο επζχλεο: 

Ννείηαη φηη ν φξνο «αξκφδηα αξρή» ζην παξφλ εδάθην έρεη ηελ έλλνηα πνπ 
απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ην άξζξν 2 ηνπ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκνπ. 

Αμία ηεο 20.-(1) Χο αμία ηεο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνίεζεο ζεσξείηαη ην κεγαιχηεξν απφ ηηο αθφινπζεο 
αιιαγήο. αμίεο ή δαπάλε, αλεμάξηεηα αλ ε ηξνπνπνίεζε ζπλεπάγεηαη ή φρη απμνκείσζε ηεο 

πξνβιεπφκελεο δαπάλεο: 

(α) Ζ αμία ηνπ κέξνπο ηεο ζχκβαζεο πνπ επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηελ α ι ιαγή, φπσο 
απηή θαζνξίδεηαη ζηε ζχκβαζε πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αιιαγήο ή 

(β) ε αμία ηνπ κέξνπο ηεο ζχκβαζεο πνπ επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηελ ηξνπνπνίεζε, 
φπσο απηή δηακνξθψλεηαη κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο. 

(2) Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο γηα ηξνπνπνίεζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη νπνηαδήπνηε 
νηθνλνκηθή απαίηεζε πξνο ηνλ Αλάδνρν ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (γ) ηεο 
παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 4, πνπ κπνξεί λα εθηηκεζεί ζε εθείλν ην ζηάδην φηη ζα πξνθχςεη 
ιφγσ ηεο ηξνπνπνίεζεο: 
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Ννείηαη φηη, γηα ηελ εμέηαζε ηεο απαίηεζεο απηήο, αθνινπζείηαη μερσξηζηή δηαδηθαζία απφ απηή 
γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 22. 

Γηαδηθαζία 21.-(1) Γηα ηελ εμέηαζε ρξνληθψλ απαηηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο 
εμέηαζεο ζχκβαζεο, ν πληνληζηήο ηεο ζχκβαζεο εηνηκάδεη εκπεξηζηαησκέλε έθζεζε, ηελ νπνία 
ρξνληθψλ απνζηέιιεη ζηελ Σ.Δ.Α.Α. ηελ έθζεζε επηζπλάπηεηαη δεφλησο ζπκπιεξσκέλνο ν Πίλαθαο IV θαη 
απαηηήζεσλ. θαηαγξάθνληαη ιεπηνκεξψο νη αηηίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αηηνχκελε παξάηαζε ή κεηάζεζε, 
Πίλαθαο IV. θαζψο θαη νη εθηηκψκελεο νηθνλνκηθέο ή ά ι ι ε ο επηπηψζεηο απηψλ. 

(2) Ζ Σ.Δ.Α.Α., ζε πεξίπησζε πνπ ε απαίηεζε εκπίπηεη ζηα φξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ 
ππνπαξάγξαθν (β) ηεο παξαγξάθνπ (3) ηνπ Καλνληζκνχ 4 γηα ζθνπνχο άζθεζεο εμνπζίαο απφ 
ηελ Σ.Δ.Α.Α., απνθαζίδεη επί ηνπ ζέκαηνο θαη δηαβηβάδεη ηελ ηεθκεξησκέλε απφθαζή ηεο ζηνλ 
Πξντζηάκελν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ γηα επηθχξσζε 
ή απφξξηςε. ε πεξίπησζε απφξξηςεο, ην ζέκα παξαπέκπεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ, καδί κε ηηο δηθέο ηνπ 
ηεθκεξησκέλεο ζέζεηο θαη εηζεγήζεηο, ζηελ Κ.Δ.Α.Α., γηα ηε ι ή ς ε νξηζηηθήο απφθαζεο. 

Διαδικασία 
εξέτασης 
οικονομικών 
απαιτήσεων 
Πίνακας IV 

Πίνακα II 

Πίνακας II 

Αντικατάσταση 
του Ανάδοχου 
της σύμβασης 

Δμέηαζε 
αι ιαγψλ θαη 
απαηηήζεσλ απφ 
Γηαρεηξηζηηθή 
Δπηηξνπή. 
Πίλαθαο Η. 
Πίλαθαο ΗΗ. 

(3) Ζ Σ.Δ.Α.Α., ζε πεξίπησζε πνπ ε απαίηεζε ππεξβαίλεη ηα φξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ 
ππνπαξάγξαθν (β) ηεο παξαγξάθνπ (3) ηνπ Καλνληζκνχ 4 γηα ζθνπνχο άζθεζεο εμνπζίαο απφ 
ηελ Σ.Δ.Α.Α, ππνβάιιεη κέζσ ηνπ Πξντζηάκελνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 
εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, ηηο ηεθκεξησκέλεο εηζεγήζεηο ηεο, καδί κε ηελ έθζεζε ηνπ 

πληνληζηή ηεο ζχκβαζεο, ζηελ Κ.Δ.Α.Α, γηα ηε ι ή ς ε απφθαζεο: 

Ννείηαη φηη ν Πξντζηάκελνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπφο ηνπ, 
ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ κε ηελ Σ.Δ.Α.Α, θαηαγξάθεη ηηο δηθέο ηνπ ηεθκεξησκέλεο ζέζεηο 
πξηλ δηαβηβάζεη ηα σο άλσ έγγξαθα ζηελ Κ.Δ.Α.Α. 

22.-(1) Γηα ηελ εμέηαζε νηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο 
ζχκβαζεο ή/θαη ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ν πληνληζηήο ηεο ζχκβαζεο εηνηκάδεη εκπεξηζηαησκέλε 
έθζεζε ηελ νπνία απνζηέιιεη ζηελ Σ.Δ.Α.Α. ηελ έθζεζε επηζπλάπηεηαη δεφλησο 
ζπκπιεξσκέλνο ν Πίλαθαο IV θαη θαηαγξάθνληαη ιεπηνκεξψο νη αηηίεο πνπ πξνθάιεζαλ ηελ ελ 
ιφγσ απαίηεζε. 

(2) Ζ Σ.Δ.Α.Α., ζε πεξίπησζε πνπ ε απαίηεζε εκπίπηεη ζηα φξηα πνπ θαηαγξάθνληαη ζηνλ 
Πίλαθα ΗΗ γηα ζθνπνχο άζθεζεο εμνπζίαο απφ ηελ Σ.Δ.Α.Α., απνθαζίδεη επί ηνπ ζέκαηνο θαη 
δηαβηβάδεη ηελ ηεθκεξησκέλε απφθαζή ηεο ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ζηνλ 
εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ γηα επηθχξσζε ή απφξξηςε. ε πεξίπησζε απφξξηςεο, ην 
ζέκα παξαπέκπεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν 
αληηπξφζσπφ ηνπ, καδί κε ηηο δηθέο ηνπ ηεθκεξησκέλεο ζέζεηο θαη εηζεγήζεηο, ζηελ Κ.Δ.Α.Α., γηα 
ηε ι ή ς ε νξηζηηθήο απφθαζεο. 

(3) Ζ Σ.Δ.Α.Α., ζε πεξίπησζε πνπ ε απαίηεζε ππεξβαίλεη ηα φξηα πνπ θαηαγξάθνληαη ζηνλ 
Πίλαθα ΗΗ γηα ζθνπνχο άζθεζεο εμνπζίαο απφ ηελ Σ.Δ.Α.Α., ππνβάιιεη κέζσ ηνπ Πξντζηάκελνπ 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξφζσπνχ ηνπ ηηο ηεθκεξησκέλεο 
εηζεγήζεηο ηεο, καδί κε ηελ έθζεζε ηνπ πληνληζηή ηεο ζχκβαζεο, ζηελ Κ.Δ.Α.Α., γηα ηε ι ή ς ε 
απφθαζεο: 

Ννείηαη φηη, ν Πξντζηάκελνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο ηνπ, 
ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ κε ηελ Σ.Δ.Α.Α, θαηαγξάθεη ηηο δηθέο ηνπ ηεθκεξησκέλεο ζέζεηο 
πξηλ δηαβηβάζεη ηα σο άλσ έγγξαθα ζηελ Κ.Δ.Α.Α. 

23. Γελ επηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ Αλάδνρνπ ηεο ζχκβαζεο, παξά κφλν γηα ηνπο ιφγνπο 
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (δ) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Νφκνπ θαη θαηφπηλ 
ι ή ς ε ο έγθξηζεο απφ ηελ Κ.Δ.Α.Α., ηεξνπκέλεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β) ηεο 
παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 19. 

24.-(1) Γηα ηξνπνπνηήζεηο επί ζπκβάζεσλ γηα ηηο νπνίεο έρεη ζπζηαζεί Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή, 
εθαξκφδνληαη θαη’ αλαινγία νη Καλνληζκνί 18 έσο 23 θαη ε ελ ιφγσ Δπηηξνπή έρεη δηθαίσκα λα 
απνθαζίδεη γηα ζέκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηα φξηα πνπ θαηαγξάθνληαη ζηνπο Πίλαθεο Η θαη ΗΗ γηα 
ζθνπνχο άζθεζεο εμνπζίαο απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ηεξνπκέλεο ηεο 
δηαδηθαζίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ίδηα ηε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή: 

Πίλαθαο ΗV 
Ννείηαη φηη, ν πληνληζηήο ηεο ζχκβαζεο εηνηκάδεη εκπεξηζηαησκέλε έθζεζε, ζηελ νπνία 
επηζπλάπηεηαη δεφλησο ζπκπιεξσκέλνο ν Πίλαθαο ΗV θαη θαηαγξάθνληαη ιεπηνκεξψο νη αηηίεο 
πνπ πξνθάιεζαλ ηελ ηξνπνπνίεζε ή ηελ απαίηεζε, αλαιφγσο ηεο πεξίπησζεο. 
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Πίλαθαο I. 
Πίλαθαο ΗΗ. 

(2) Τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Κ Ε Α Α , βάσει της παραγράφου (5) του 
Κανονισμού 4, περιλαμβανομένων τροποποιήσεων αξίας πέραν των ορίων που καταγράφονται 
στους Πίνακες Ι και II για σκοπούς άσκησης εξουσίας από τον Προϊστάμενο της αναθέτουσας 
αρχής, παραπέμπονται στην Κ Ε Α Α μαζί με τις τεκμηριωμένες εισηγήσεις της Διαχειριστικής 
Επιτροπής και την έκθεση του Συντονιστή της σύμβασης, για τη λήψη σχετικής απόφασης 

ΜΕΡΟΣ Δ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Σύσταση 
Επιτροπών 
Παραλαβής 

25.-(1) Τπφ ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ (4) θαη (5), ν Πξντζηάκελνο ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπφο ηνπ ζπζηήλεη κφληκεο ή πξνζσξηλέο γηα 
ζπγθεθξηκέλεο ζπκβάζεηο, ηξηκειείο Δπηηξνπέο Παξαιαβήο. 

(2) Σα κ έ ι ε θάζε Δπηηξνπήο Παξαιαβήο είλαη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
σξνκίζζηνπ θπβεξλεηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ θαηέρνπλ ηερληθή ή/θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε επί 
ησλ ζεκάησλ πνπ θαινχληαη λα επηιεθζνχλ: 

Ννείηαη φηη, φπνπ ηνχην θξίλεηαη ζθφπηκν, σο κ έ ι ε ησλ Δπηηξνπψλ Παξαιαβήο κπνξνχλ λα 
δηνξίδνληαη θαη ππάιιεινη πνπ δελ ππεξεηνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, λννπκέλνπ φηη ε 
δηεπζέηεζε απηή γίλεηαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ πξντζηάκελν ηεο ππεξεζίαο απφ ηελ νπνία 
πξνέξρνληαη. 

(3) Ο πληνληζηήο ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα νξίδεηαη σο κέινο ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο. 

(4) Γηα ηελ παξαιαβή πξνκεζεηψλ ζε δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ ε αμία ησλ νπνίσλ δελ 
ππεξβαίλεη ηηο δεθαπέληε ρηιηάδεο επξψ (€15.000), κ ε πεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., ηδίσο φπνπ ε 
πνζφηεηα ησλ πξνο παξάδνζε πξνκεζεηψλ είλαη πεξηνξηζκέλε, κπνξεί λα νξίδεηαη έλαο 
δεκφζηνο ιεηηνπξγφο σο ππεχζπλνο γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνκεζεηψλ: 

Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ νξίδεηαη έλαο δεκφζηνο ιεηηνπξγφο γηα ηελ παξαιαβή θαη ε 
παξαιαβή αθνξά ζε παξαιαβή πξνκεζεηψλ, ζηε βάζε ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηνληαη θαηφπηλ 
ζπκθσλίαο– πιαίζην, δελ νξίδεηαη σο ππεχζπλνο γηα ηελ παξαιαβή δεκφζηνο ιεηηνπξγφο πνπ 
έζεζε ηε ζρεηηθή παξαγγειία. 

(5) Kαηά παξέθθιηζε απφ ηνπο Καλνληζκνχο 26, 27 θαη 28, ζε ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ ε αμία 
ησλ νπνίσλ δελ ππεξβαίλεη ηηο δχν ρηιηάδεο επξψ (€2.000), κε πεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., ε 
παξαιαβή ησλ πξνκεζεηψλ δχλαηαη λα γίλεηαη ζηε βάζε δηαδηθαζίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ 
Πξντζηάκελν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

(6) Ζ παξαιαβή ησλ πξνκεζεηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

Απαρτία 
και λήψη 
αποφάσεων 

26.-(1) Γηα ηελ έγθπξε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ησλ Δπηηξνπψλ Παξαιαβήο απαηηείηαη ε 
παξνπζία φισλ ησλ κειψλ. 

(2) Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία θαη θνηλνπνηνχληαη 
ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ. 

Πηζηνπνηεηηθφ 27.-(1) Γηα θάζε παξαιαβή πξνκεζεηψλ ζε δεκφζηα ζχκβαζε πξνκεζεηψλ, ε Δπηηξνπή 
παξαιαβήο ή Παξαιαβήο πξνβαίλεη, θαηά ηα δηαιακβαλφκελα ζηνλ Καλνληζκφ 28, ζηε δηελέξγεηα ειέγρσλ ησλ 
απφξξηςεο πξνκεζεηψλ πνπ παξαδφζεθαλ θαη πξνρσξεί, αλάινγα κε ηα πνξίζκαηά ηεο, ζηελ παξαιαβή ή 
πξνκεζεηψλ. απφξξηςή ηνπο. 

(2) Ζ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο θαηαγξάθεηαη ζε πηζηνπνηεηηθφ παξαιαβήο ή 
απφξξηςεο, ην νπνίν εθδίδεη κε ηε κνξθή πνπ θαζνξίδεηαη ζε εγθχθιην ηεο Αξκφδηαο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. 

Διενέργεια ελέγχων 
σε δημόσια 
σύμβαση 
προμηθειών 

28.-(1) ε δεκφζηα ζχκβαζε πξνκεζεηψλ, ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ πξνο παξαιαβή 
πξνκεζεηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη θαηά ηε καθξνζθνπηθή εμέηαζε 
ησλ πξνκεζεηψλ θαιείηαη λα παξαζηεί ν αλάδνρνο, εθφζνλ ην επηζπκεί. 

των (2) ε πεξίπησζε πνπ ε ζρεηηθή ζχκβαζε πξνβιέπεη κφλν καθξνζθνπηθή εμέηαζε 
πξνκεζεηψλ, ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο εθδίδεη πηζηνπνηεηηθφ παξαιαβήο ή απφξξηςεο, θαηά ηα 
δηαιακβαλφκελα ζηελ παξάγξαθν (2) ηνπ Καλνληζκνχ 27. 

(3) Σε περίπτωση που προβλέπεται από τη σύμβαση η υποβολή των προμηθειών σε 
οποιαδήποτε άλλη επιπρόσθετη εξέταση ή έλεγχο, τότε εκδίδεται πιστοποιητικό προσωρινής 
παραλαβής των προμηθειών και, όπου χρειάζεται, πρακτικό δειγματοληψίας με σκοπό τη 
διενέργεια των καθορισμένων εξετάσεων ή ελέγχων, με τη μορφή που καθορίζεται σε εγκύκλιο 
της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

(4) Μεηά ην πέξαο ησλ εμεηάζεσλ ή ησλ ειέγρσλ δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (3) θαη κε βάζε ηα 
απνηειέζκαηά ηνπο, ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο εθδίδεη πηζηνπνηεηηθφ παξαιαβήο ή απφξξηςεο 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (2) ηνπ Καλνληζκνχ 27. 
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(5) Σε περίπτωση απόρριψης προμηθειών, η Επιτροπή Παραλαβής προσδιορίζει στο σχετικό 
πιστοποιητικό τις συγκεκριμένες παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης που παρουσιάζουν 
οι προμήθειες, καθώς και τους λόγους απόρριψης 

(6) Η Επιτροπή Παραλαβής έχει το δικαίωμα να μελετήσει το ενδεχόμενο αποδοχής προμηθειών 
τα οποία, μετά τη διενέργεια των καθορισμένων στη σύμβαση εξετάσεων ή ελέγχων, 
αποδεικνύεται ότι παρουσιάζουν αποκλίσεις που δεν είναι ουσιώδεις σε σχέση με τις 
προδιαγραφές ή τους όρους της σύμβασης, δεν επηρεάζουν τη χρήση των προμηθειών και δεν 
επιφέρουν ουσιαστικό κόστος στην αναθέτουσα αρχή 

(7) Στην περίπτωση της παραγράφου (6), η Επιτροπή Παραλαβής καταγράφει τα γεγονότα και 
την εισήγηση της για αποδοχή των προμηθειών με μειωμένη τιμή, σε ειδική έκθεση την οποία 
παραπέμπει, μέσω του Συντονιστή της σύμβασης, για εξέταση στην Τ Ε Α Α , σύμφωνα με τη 
διαδικασία που καθορίζεται στον Κανονισμό 22 

(8) Η δυνάμει της παραγράφου (7) απόφαση του Προϊστάμενου της αναθέτουσας αρχής ή του 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του ή της Κ Ε Α Α , ανάλογα με την περίπτωση, κοινοποιείται 
στην Επιτροπή Παραλαβής, η οποία στη συνέχεια προχωρεί στην έκδοση πιστοποιητικού 
παραλαβής ή απόρριψης 

ΜΕΡΟΣ Ε - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Εκτέλεση της 
σύμβασης 

Έκθεση 
αξιολόγησης 
της απόδοσης 
του αναδόχου 

29. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη πιήξσο εθηειεζζείζα, φηαλ εθπιεξσζνχλ φιεο νη ζπκβαηηθέο 
ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαη απνδεζκεπζνχλ νη ηπρφλ θαηαηεζεηκέλεο εγγπήζεηο 
θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε . 

30.-(1) ηηο πεξηπηψζεηο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 
ππεξεζηψλ αμίαο πέξαλ ησλ νξίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 9 ηνπ Νφκνπ θαη δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ έξγσλ αμίαο πέξαλ ησλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξψ (€500.000), ε αλαζέηνπζα 
αξρή αμηνινγεί ηελ απφδνζε ηνπ αλαδφρνπ θαη εηνηκάδεη έθζεζε αμηνιφγεζεο απφδνζεο θαηά 
ηελ παξαιαβή ησλ πξνκεζεηψλ, ησλ έξγσλ ή ησλ ππεξεζηψλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε: 

Ενημέρωση 
για παραβίαση 
σύμβασης και λήψη 
μέτρων 

Ννείηαη φηη, ζηηο πεξηπηψζεηο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ κειέηε έξγνπ, ε 
αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα εηνηκάδεη επηπξφζζεηε έθζεζε αμηνιφγεζεο απφδνζεο ηνπ 
αλαδφρνπ ηεο ζχκβαζεο κειέηεο, θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ πνπ εθηειέζζεθε ζχκθσλα κε 
ηε κειέηε. 

(2) Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (1), ζε θάζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, αλεμαξηήησο ηεο αμίαο ηεο, ν αλάδνρνο ηεο ζχκβαζεο παξαβηάδεη 
νπζησδψο ηνπο φξνπο ηεο ή/θαη απνηπγράλεη λα εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, ε 
αλαζέηνπζα αξρή εηνηκάδεη ελδηάκεζε έθζεζε αμηνιφγεζεο απφδνζεο ηνπ αλαδφρνπ, πξηλ απφ 
ηελ παξαιαβή ησλ πξνκεζεηψλ, ησλ έξγσλ ή ησλ ππεξεζηψλ. 

(3) Κάζε έθζεζε αμηνιφγεζεο απφδνζεο εηνηκάδεηαη απφ αξκφδηα επηηξνπή πνπ νξίδεηαη απφ 
ηνλ Πξντζηάκελν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ θαη 
απνζηέιιεηαη ζηελ Αξκφδηα Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ 32 θαη ζην Γεληθφ Διεγθηή ηεο Γεκνθξαηίαο. 

31.-(1) ε πεξίπησζε πνπ ιφγσ νπζηψδνπο παξάιεηςεο ή απνηπρίαο ηνπ Αλαδφρνπ ηεο 
ζχκβαζεο λα εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, ε αλαζέηνπζα αξρή πθίζηαηαη δεκηά 
πνπ ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο θαηαηεζεηκέλεο εγγχεζεο γηα πηζηή εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εάλ 
ππάξρεη, θαιεί γξαπηψο ηνλ Αλάδνρν ηεο ζχκβαζεο λα απνθαηαζηήζεη, κέζα ζε ηαθηή 
πξνζεζκία, ηελ ελ ιφγσ δεκηά, αθνχ αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία ηνπ Καλνληζκνχ 22. 

(2) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος σύμβασης παραλείψει να αποκαταστήσει πλήρως τη ζημιά 
εντός της καθορισθείσας προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή παραπέμπει το θέμα στο Γενικό 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας προκειμένου για κεντρική κυβερνητική αρχή, για τη λήψη τυχόν 
δικαστικών ή άλλων μέτρων εναντίον του εν λόγω αναδόχου 

Νοείται ότι, οι μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν τα κατά την κρίση τους, κατάλληλα 
δικαστικά ή άλλα μέτρα 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

Σύσταση 32-(1) Συστήνεται Επιτροπή Αποκλεισμού οικονομικών φορέων από διαδικασίες σύναψης 
Επιτροπής δημοσίων συμβάσεων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η οποία αποτελείται από έναν 
Αποκλεισμού Πρόεδρο και τέσσερα μέλη 
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(2) Ο Πξφεδξνο θαη ηα κ έ ι ε ηεο Δπηηξνπήο Απνθιεηζκνχ δηνξίδνληαη γηα πεληαεηή ζεηεία κε 
απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη θαη ε αλά ζπλεδξία ακνηβή 
εθάζηνπ. 

(3) Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Απνθιεηζκνχ δηνξίδεηαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην πξψελ 
Γηθαζηήο ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ. 

(4) Μέιε ηεο Δπηηξνπήο Απνθιεηζκνχ δηνξίδνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην πξφζσπα πνπ 
είλαη πξψελ Γηθαζηέο ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ ή πξψελ Πξφεδξνη Δπαξρηαθνχ Γηθαζηεξίνπ ή 
πξψελ Αλψηεξνη Δπαξρηαθνί Γηθαζηέο. 

(5) Ζ θαηάξγεζε ή ρεξεία ηεο ζέζεο νπνηνπδήπνηε κέινπο δελ επεξεάδεη ηελ εγθπξφηεηα 
νπνηαζδήπνηε πξάμεο ή απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Απνθιεηζκνχ, εθφζνλ ν αξηζκφο ησλ κειψλ 
δελ κεησζεί θάησ ηνπ απαηηνπκέλνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ 33. 

Απαρτία 
και λήψη 
αποφάσεων 
από την 
Επιτροπή 
Αποκλεισμού 

33.-(1) Γηα ηελ έγθπξε δηεμαγσγή ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Απνθιεηζκνχ απαηηείηαη ε 
παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κειψλ. 

(2) Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Απνθιεηζκνχ ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ θαη 
ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο επηθξαηεί ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ. 

(3) ε πεξίπησζε θσιχκαηνο ηνπ Πξνέδξνπ, ηεο ζπλεδξίαο πξνεδξεχεη ην αξραηφηεξν ζε ειηθία 
παξηζηάκελν κέινο ηεο Δπηηξνπήο Απνθιεηζκνχ. 

Γξακκαηεία 34. Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Απνθιεηζκνχ, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ ππφινηπσλ κειψλ θαη 
Δπηηξνπήο ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο, νξίδεη ιεηηνπξγφ ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηεο 
Απνθιεηζκνχ. Γεκνθξαηίαο, γηα λα αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ Γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο Απνθιεηζκνχ. 

Τήρηση 
πρακτικών 
Επιτροπής 
Αποκλεισμού 

35.-(1) Καηά ηηο ζπλεδξίεο ηεο Δπηηξνπήο Απνθιεηζκνχ ηεξνχληαη πξαθηηθά απφ ην Γξακκαηέα 
ηεο Δπηηξνπήο Απνθιεηζκνχ. 

(2) Κάζε κέινο πνπ είλαη παξφλ ζηε ζπλεδξία κπνξεί λα δεηήζεη φπσο νη απφςεηο ηνπ 
θαηαγξαθνχλ επαθξηβψο ζηα πξαθηηθά. 

(3) Σα πξαθηηθά εγθξίλνληαη θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν κέζα ζε δεθαπέληε (15) 
εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ζπλεδξία θαη ζηε ζπλέρεηα θνηλνπνηνχληαη ζηα κ έ ι ε ηεο Δπηηξνπήο 
Απνθιεηζκνχ, αλεμάξηεηα εάλ παξέζηεζαλ ζηε ζπλεδξία ή φρη. 

Ημερήσια 
διάταξη 
Επιτροπής 
Αποκλεισμού 

36. Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Απνθιεηζκνχ θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε θάζε ζπλεδξίαο 
θαη θξνληίδεη φπσο απηή θνηλνπνηείηαη ηελ πξνεγνχκελε ηνπιάρηζηνλ εκέξα ηεο ζπλεδξίαο, ζηα 
κ έ ι ε ηεο Δπηηξνπήο Απνθιεηζκνχ: 

Νοείται ότι, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, 
αμέσως πριν τη συνεδρία 

ε εκεξήζηα δηάηαμε κπνξεί λα θπθινθνξήζεη 

Διαδικασία 
αποκλεισμού 
οικονομικών 
φορέων από 
διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων 

37.-(1)(α) ε πεξίπησζε πνπ αλαζέηνπζα αξρή, ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, 
δηαπηζηψζεη φηη ζπληξέρεη ιφγνο ππνρξεσηηθνχ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1) ηνπ 
άξζξνπ 57 ηνπ Νφκνπ ή ιφγνο δπλεηηθνχ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (4) ηνπ ίδηνπ 
άξζξνπ πνπ αθνξά ζε νηθνλνκηθφ θνξέα ή κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ 
νξγάλνπ, ελεκεξψλεη κεηά ηελ νξηζηηθή θαηάιεμε ηνπ δηαγσληζκνχ γξαπηψο ηελ Δπηηξνπή 
Απνθιεηζκνχ γηα ηνλ απνθιεηζκφ, ππνβάιινληαο ζρεηηθή έθζεζε πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ην 
ελδερφκελν απνθιεηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ κειινληηθέο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 
ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ: 

Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ν απνθιεηζκφο νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ αλαζέηνπζα αξρή 
νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα κέινπο θνηλνπξαμίαο ή ππεξγνιάβνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (β) 
ηνπ εδαθίνπ (6) ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ Νφκνπ, ή ηξίηνπ θνξέα ζχκθσλα κε ην εδάθην (3) ηνπ 
άξζξνπ 63 ηνπ Νφκνπ, ηπρφλ απνθιεηζκφο απφ ηελ Δπηηξνπή Απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ 
παξφληα Καλνληζκφ δχλαηαη λα επηβάιιεηαη κφλν ζην ζπγθεθξηκέλν κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο, ηνλ 
ππεξγνιάβν ή ηνλ ηξίην θνξέα, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

(β) Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (α), ε Δπηηξνπή Απνθιεηζκνχ δχλαηαη, 
θαηφπηλ πιεξνθφξεζήο ηεο κε νπνηνδήπνηε κέζν, φηη ζπληξέρεη θάπνηνο απφ ηνπο ιφγνπο 
ππνρξεσηηθνχ απνθιεηζκνχ βάζεη ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ Νφκνπ, ν νπνίνο 
δηαπηζηψζεθε κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε ή παξαδνρή ή θαηαγγειία ή πεξίπησζε 
πιεκκεινχο εθηέιεζεο ζχκβαζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηνλ πξφσξν ηεξκαηηζκφ ηεο, βάζεη 
ηεο παξαγξάθνπ (δ) ηνπ εδαθίνπ (4) ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ Νφκνπ, λα επηιεθζεί ηνπ ζέκαηνο 
ελεξγψληαο ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ. 
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(2)(α) Δάλ ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί απφ ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε, ε 
Δπηηξνπή Απνθιεηζκνχ δχλαηαη λα επηβάιεη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, απνθιεηζκφ απφ 
δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ γηα πεξίνδν ε νπνία δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε (5) έηε απφ ηελ 
εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ηειεζίδηθε απφθαζε ή ηεο παξαδνρήο ή ηεο θαηαγγειίαο, ζηηο 
ππνρξεσηηθέο πεξηπηψζεηο απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ 
Νφκνπ. 

(β) ηηο δπλεηηθέο πεξηπηψζεηο απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (4) ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ 
Νφκνπ, ε Δπηηξνπή Απνθιεηζκνχ δχλαηαη λα επηβάιεη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα απνθιεηζκφ απφ 
δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ, γηα πεξίνδν ε νπνία δελ ππεξβαίλεη ηα ηξία (3) έηε απφ ηελ 
εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε γηα ην ζρεηηθφ γεγνλφο. 

(3)(α) Ζ Δπηηξνπή Απνθιεηζκνχ, κε εμαίξεζε θαηαγγειία ηα ζηνηρεία ηεο νπνίαο εμεηάζηεθαλ 
θαηά ζπλνπηηθφ ηξφπν θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο αθνχζηεθε κφλν ν θαηαγγέιισλ, πξνηνχ ιάβεη 
ηελ απφθαζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (2), παξέρεη ζηνλ εκπιεθφκελν νηθνλνκηθφ 
θνξέα, ππεξγνιάβν ή ηξίην θνξέα ηελ επθαηξία αθξφαζεο θαη πξνζθφκηζεο ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ, 
ν νπνίνο εθφζνλ ην επηζπκεί, εθπξνζσπείηαη απφ ην λνκηθφ ηνπ ζχκβνπιν. 

(β) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ (α), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη, παξφηη ζπληξέρεη 
ιφγνο απνθιεηζκνχ, λα ππνδεηθλχεη ζηελ Δπηηξνπή Απνθιεηζκνχ ηπρφλ ζπγθεθξηκέλα ηερληθά 
θαη νξγαλσηηθά κέηξα πνπ έιαβε, πεξηιακβαλνκέλσλ κέηξσλ ζε επίπεδν πξνζσπηθνχ, ηα νπνία 
είλαη θαηάιιεια γηα ηελ απνθπγή επαλάιεςεο παξφκνησλ πεξηζηαηηθψλ ή/θαη δηάπξαμεο 
πεξαηηέξσ πνηληθψλ αδηθεκάησλ ή παξαπησκάησλ: 

Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Απνθιεηζκνχ, θξίλεη, ηεξνπκέλεο ηεο παξαγξάθνπ 
(γ), φηη ηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα δηθαηνινγνχλ ην κε απνθιεηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ 
κειινληηθέο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ, νη αλαζέηνπζεο αξρέο δελ ηνλ απνθιείνπλ απφ 
απηέο: 

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ε Δπηηξνπή Απνθιεηζκνχ δχλαηαη λα εμεηάδεη ηπρφλ κέηξα πνπ ηεο 
ππνδεηθλχνληαη απφ νηθνλνκηθφ θνξέα, θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ ηνπ επηβιήζεθε 
ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη θαηά πφζν ελδείθλπηαη λα 
κεησζεί ή λα ηεξκαηηζηεί ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ ηνπ. 

(γ) Ζ δηαδηθαζία εμέηαζεο νινθιεξψλεηαη ην ηαρχηεξν δπλαηφ θαη ε απφθαζε κε ην ζθεπηηθφ ηεο 
Δπηηξνπήο Απνθιεηζκνχ γλσζηνπνηείηαη γξαπηψο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα, θαηά 
ην δπλαηφλ, εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ελεκέξσζήο ηεο ζρεηηθά κε ηελ 
χπαξμε ιφγνπ απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (1). 

(4)(α) Ζ Αξκφδηα Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ αλαθνηλψλεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ηηο απνθάζεηο 
ηεο Δπηηξνπήο Απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ θαη ηεξεί αλαξηεκέλν ζε 
απηήλ επηθαηξνπνηεκέλν θαηάινγν κε ηα νλφκαηα φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ππεξγνιάβσλ 
ή ηξίησλ θνξέσλ πνπ έρνπλ ζηεξεζεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζ ε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 
ζπκβάζεσλ, θαζψο θαη ηε ζρεηηθή πεξίνδν απνθιεηζκνχ. 

(β) Οη αλαζέηνπζεο αξρέο δελ αλαζέηνπλ δεκφζηα ζχκβαζε ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, 
ππεξγνιάβνπο ή ηξίηνπο θνξείο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (α), εθηφο αλ ζπληξέρνπλ 
επηηαθηηθνί ιφγνη δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο, θαηφπηλ ι ή ς ε ο έγθξηζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Απνθιεηζκνχ. 

Δήλωση 
ευσυνείδητης 
και αμερόληπτης 
εκτέλεσης 
καθηκόντων 
Πίνακας III 

38. Πξηλ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ν Πξφεδξνο θαη ηα κ έ ι ε ηεο Δπηηξνπήο 
Απνθιεηζκνχ ππνγξάθνπλ ηε δ ή ι σ ζ ε επζπλείδεηεο θαη ακεξφιεπηεο εθηέιεζεο θαζεθφλησλ 
πνπ εθηίζεηαη ζηνλ Πίλαθα ΗΗΗ. 

ΜΕΡΟΣ Ζ - ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Έναρξη της 
ισχύος 
των παρόντων 
Κανονισμών 

39 Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ με τη δημοσίευση τους στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Δημοκρατίας 

Καηάξγεζε. 
Δ.Δ. Παξ. 
Σξίην (Η): 
5.3.2004. 

40 Οι περί της Εκτέλεσης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Κανονισμοί του 2004 
καταργούνται 
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Μεηαβαηηθέο 41.-(1) Υσξίο επεξεαζκφ ηνπ θχξνπο ησλ ελεξγεηψλ ή ησλ δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο έγηλαλ ή 
δηαηάμεηο. αθνινπζήζεθαλ κε βάζε ην θαζεζηψο πνπ ίζρπε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ 

Καλνληζκψλ, εθθξεκνχζεο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο άξρηζαλ α ι ι ά δελ ν ινθιεξψζεθαλ θαηά ηελ 
έλαξμε ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ δηεθπεξαηψλνληαη, θαηά ην δπλαηφ, ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ: 

Ννείηαη φηη, ε εθαξκνγή ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ ζε εθθξεκνχζεο δηαδηθαζίεο δελ κπνξεί λα 
έρεη σο απνηέιεζκα ην δπζκελή ρεηξηζκφ ηνπ Αλαδφρνπ ηεο ζχκβαζεο ή ηελ αθαίξεζε απφ 
απηφλ νπνηνπδήπνηε δηθαηψκαηνο, ην νπνίν απέθηεζε ή ζα απνθηνχζε θαη’ εθαξκνγή ηνπ 
θαζεζηψηνο πνπ ίζρπε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

(2) Πξνεγνχκελεο ζεηείεο εθπξνζψπσλ ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηεο Κ.Δ.Α.Α., πνπ είραλ 
δηνξηζηεί θαη ζεηεχζεη σο ηέηνηνη, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, 
δελ ινγίδνληαη σο ζεηείεο γηα ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ (3) ηνπ Καλνληζκνχ 10 ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ. 



1115 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι - ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

(Κανονισμοί 4, 5 και 19) 

ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

Μέχρι 10 000 

10 001 - 100 000* 

100 001 - 500 000 

500 001 - 2 000 000 

2 000 001 - 5 000 000 

5 000 001 - 10 000 000 

10 000 001 -20 000 000 

20 000 0 0 1 - 40 000 000 

40 000 001 και άνω 

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ * 

Από το Συντονιστή της Σύμβασης* 

Για κάθε αλλαγή 

Αξία% 

10 

5 

3 

1,5 

0,5 

0,3 

0,2 

0,15 

0,1 

Ποσό 

€ 

500 

3 000 

7 500 

10 000 

15 000 

20 000 

30 000 

40 000 

60 000 

Συνολικά 

Αξία 

% 

25 

20 

15 

8 

3 

1,5 

1,0 

0,6 

0,4 

Ποσό 

€ 

2 000 

15 000 

40 000 

60 000 

75 000 

100 000 

120 000 

160 000 

200 000 

Από Τ Ε Α Α / Προϊστάμενο αναθέτουσας 
αρχής* 

Για κάθε αλλαγή 

Αξία 

% 

25 

20 

15 

8 

3 

1,5 

1,0 

0,6 

0,4 

Ποσό 

€ 

2 000 

15 000 

40 000 

60 000 

75 000 

100 000 

120 000 

160 000 

200 000 

Συνολικά 

Αξία 

% 

40 

30 

20 

15 

10 

5 

4 

3 

2 

Ποσό 

€ 

3 000 

20 000 

75 000 

200 000 

250 000 

400 000 

600 000 

800 000 

1 000 000 

*Σημειώσεκ: 

1 Για το ποσοστό της αξίας της αλλαγής εφαρμόζεται ο Κανονισμός 20 

2 Στις δημόσιες συμβάσεις έργων με αξία σύμβασης μέχρι €100 000, δεν εφαρμόζονται τα ανώτατα όρια που 

αφορούν τον Προϊστάμενο της αναθέτουσας αρχής, ο οποίος έχει εξουσία χειρισμού όλων των αλλαγών, 

ανεξαρτήτως της αξίας αυτών 

3 Τα ανώτατα όρια που αφορούν τον Προϊστάμενο της αναθέτουσας αρχής δεν περιλαμβάνουν τα ποσά αλλαγών 
που δυνατόν να εγκρίθηκαν από το Συντονιστή της σύμβασης, δηλαδή τα όρια αυτά είναι επιπρόσθετα των 
ορίων εξουσίας του Συντονιστή της σύμβασης 

4. Ζ Κ.Δ.Α.Α. έρεη εμνπζία ζε πεξίπησζε πνπ ε αμία ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ α ι ιαγψλ ππεξβεί ηα ζπλνιηθά 

αλψηαηα φξηα εμνπζίαο ηνπ πληνληζηή ηεο ζχκβαζεο ή / θαη ηνπ Πξντζηάκελνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα 
εγθξίλεη ηηο αιιαγέο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 19(3)(α). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ I I - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

(Κανονισμοί 4 και 22) 

ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ € 

Μέχρι 10 000 

10 001 - 100 000 

100 001 - 500 000 

500 001 - 2 000 000 

2 000 001 - 5 000 000 

5 000 001 - 10 000 000 

10 000 001 - 20 000 000 

20 000 001 - 40 000 000 

40 000 001 και άνω 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ Τ Ε Α Α / 
Προϊστάμενο αναθέτουσας αρχής* 

% 

25 

20 

15 

8 

3 

1,5 

1 

0,6 

0,4 

Ποσό (€) 

2 000 

15 000 

40 000 

60 000 

75 000 

100 000 

120 000 

160 000 

200 000 

*Σημειώσεκ: 

1 Για τις χρονικές απαιτήσεις εφαρμόζονται οι Κανονισμοί 4(3)(β) και 21 

2 Για τις οικονομικές απαιτήσεις εφαρμόζεται ο Κανονισμός 22 
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ΠΙΝΑΚΑΣ III -ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ 

ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

(Κανονισμοί 17 και 38) 

ΔΗΛΩΣΗ 

Δηλώνω ότι θα εκτελώ τα καθήκοντα μου ως Πρόεδρος / μέλος της Επιτροπής 

/ Συντονιστής της 

σύμβασης* με ευσυνειδησία, αμεροληψία, χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρώ απόλυτη εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων μου 

Σε περίπτωση που έχω οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με το θέμα το οποίο 
τυγχάνει χειρισμού από εμένα ή από επιτροπή στην οποία μετέχω ή έχω οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε 
εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια μέχρι του τέταρτου βαθμού ή βρίσκομαι σε οξεία έχθρα με οποιοδήποτε πρόσωπο 
που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον στην εν λόγω διαδικασία, οφείλω να αποκαλύψω το συμφέρον, τη σχέση 
ή τη συγγένεια αυτή, ενεργώντας όπως προνοείται στον Κανονισμό 17 και 38* των περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Συμβάσεων 
Κανονισμών του 2016 

Υπογραφή 

Ονοματεπώνυμο 

Τίτλος και Μισθολογική Κλίμακα 

Υπουργείο/Τμήμα 

Ημερομηνία 

*Γηαγξάςηε φ,ηη δελ εθαξκφδεηαη 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

(Κανονισμοί 19, 21 και 22) 

ΜΕΡΟΣ Α 

1 Αναθέτουσα αρχή 

2 Ημερομηνία Υπογραφής της σύμβασης 

3 Ανάδοχος της σύμβασης 

4 Σκοπός της σύμβασης 

5 Αξία της σύμβασης (χωρίς Φ Π Α ) 

6 Περίοδος εκτέλεσης της σύμβασης 

ΜΕΡΟΣ Β 

7 Ποσό και ποσοστό συσσωρευμένων (εγκριμένων) αλλαγών / απαιτήσεων 

Ποσό€ Ποσοστό (%) 

(α) Συντονιστής 

( β ) Τ Ε Α Α (Αλλαγές) 

( γ ) Τ Ε Α Α (Απαιτήσεις) 

(δ) Κ Ε Α Α 

Σύνολο (α) + (β) + (γ) + (δ) 

Αύξηση της τιμής της αξίας της αρχικής σύμβασης 

8 (Ι) Αξία και ποσοστό των αλλαγών και απαιτήσεων που εκκρεμούν από προηγούμενες εισηγητικές εκθέσεις 

Ποσό€ Ποσοστό (%) 

(α) Συντονιστής 

( β ) Τ Ε Α Α (Αλλαγές) 

( γ ) Τ Ε Α Α (Απαιτήσεις) 

(δ) Κ Ε Α Α 

Σύνολο (α) + (β) + (γ) + (δ) 

(II) Αξία και ποσοστό των αλλαγών / απαιτήσεων στην υπό εξέταση εισηγητική έκθεση 

Ποσό€ Ποσοστό (%) 

(α) Συντονιστής 

( β ) Τ Ε Α Α (Αλλαγές) 

( γ ) Τ Ε Α Α (Απαιτήσεις) 

(δ) Κ Ε Α Α 

Σύνολο (α) + (β) + (γ) + (δ) 
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9 Σύνολο εγκριμένων, εκκρεμούντων και προτεινόμενων 

αλλαγών / απαιτήσεων (παρ 7+ 8 Ι + 8 II) 

10 Αξία του μέρους της σύμβασης που επηρεάζεται πριν από την 

αλλαγή 

11 Αξία του μέρους της σύμβασης όπως διαμορφώνεται μετά από 

την αλλαγή 

12 Άρθρο του Νόμου που σχετίζεται με την αλλαγή / απαίτηση 

13 Χρονικές επιπτώσεις (εκτίμηση) λόγω της προτεινόμενης αλλαγής 

14 Οικονομικές απαιτήσεις (εκτίμηση) λόγω της προτεινόμενης αλλαγής 

15 Συνολικές εγκριθείσες παρατάσεις της περιόδου εκτέλεσης της σύμβασης πριν από την προτεινόμενη αλλαγή 

16 Συνολικές καθυστερήσεις (εγκριθείσες και μη) 

17 Εκτίμηση τελικού ποσού της σύμβασης (λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τη 

διαφοροποίηση) 

18 Διαθέσιμες πιστώσεις (να αναφερθεί Κεφάλαιο / Άρθρο) 

19 Αιτιολόγηση/ Παρατηρήσεις 

Υπογραφή 

(Συντονιστής της σύμβασης) 

Ονοματεπώνυμο 

Τίτλος 

Ημερομηνία 

*Σημειώσεκ: 

1 Τα ποσά σε όλες τις περιπτώσεις θα αναφέρονται χωρίς ΦΠΑ 

2. Ζ ηεθκεξίσζε πνπ απαηηείηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 72(1)(β),(γ),(δ) θαη (ε) ηνπ Νφκνπ, θαηαγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηηο 
εθζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο Καλνληζκνχο 19, 21 θαη 22 θαη πεξηιακβάλνπλ ηνλ παξφληα Πίλαθα. 


