ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/881 και άλλες διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του πρώτου προτεινόμενου άρθρου: Με την πρώτη και τρίτη παράγραφο, προστίθενται
παράγραφος 10 στο άρθρο 73 και παράγραφος 11 στο άρθρο 80 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)
και αυτό αποσκοπεί στη μείωση του προκαλούμενου διοικητικού βάρους τα πλαίσια των
διαδικασιών σύναψης σύμβασης που διεξάγονται από την αναθέτουσα αρχή και στην
απλοποίηση των διαδικασιών σύναψης σύμβασης που είναι πολύ μικρής χρηματικής αξίας.
Επί της δεύτερης παραγράφου, με την προσθήκη του νέου άρθρου 79Α αντιμετωπίζεται το
ζήτημα της υπογραφής του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εγγράφου Σύμβασης/Τυποποιημένου
Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης και εισάγεται πλέον κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής
διάταξης, η δυνατότητα υπογραφής του μόνο από το νόμιμο εκπρόσωπο ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο, τηρουμένων των προϋποθέσεων άσκησης
του εν λόγω δικαιώματος που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο ......
1. Στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθεται παρ. 10 ως εξής:
«10. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή
κατώτερη των 2.500 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).»
2. Μετά το άρθρο 79 του ν. 4412/2016 προστίθεται άρθρο 79Α ως εξής:
«Άρθρο 79 Α
Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης.
1.
Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου
79, είναι δυνατή, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, με μόνη την υπογραφή
του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ή
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
2.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου,
νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το
πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής

ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
3.
Για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος από τον κατά τα ανωτέρω εκπρόσωπο του
οικονομικού φορέα, απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του καθενός από τα
φυσικά πρόσωπα της παραγράφου 1 η οποία μπορεί να παρέχεται με υπεύθυνη δήλωση που
ενέχει τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α’ 75). Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας
τηρεί αρχείο με τα ποινικά μητρώα των εν λόγω προσώπων για την τήρηση του οποίου
απαλλάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 Α παρ. 1 στοιχείο α του ν. 2472/1997
(Α’ 50) της υποχρέωσης γνωστοποίησης του άρθρου 6 και της υποχρέωσης λήψης άδειας του
άρθρου 7 του ν. 2472/1997, αλλά υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται
στην παρ. 2 του άρθρου 7 Α του εν λόγω νόμου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.
4.
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και για την υπογραφή του Τυποποιημένου Εντύπου
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) το οποίο εκδίδει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)».

3. Στο άρθρο 80 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθεται παρ. 11 ως εξής:
«Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή
κατώτερη των 2.500 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)».

