
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Έλεγχος της διαδικασίας για τη σύναψη συμβάσεων 

δημόσιων προμηθειών και έργων

Αρθρο 1

Ίδρυση Ανεξάρτητης Δημόσιας Αρχής

1. Ιδρύεται Ανεξάρτητη Δημόσια Αρχή με την ονομασία “Συμβούλιο Ελέγχου 

Προμηθειών και Έργων” (Σ.Ε.Π.Ε.). Με τον όρο “Συμβούλιο” νοείται στις διατάξεις του 

παρόντος νόμου η ανωτέρω Δημόσια Αρχή.

2. Το Συμβούλιο έχει ως αποστολή τον έλεγχο της διαδικασίας για την ανάθεση 

προμηθειών και έργων που διενεργούν η Διοίκηση και τα Νομικά Πρόσωπα τα οποία 

ανήκουν στο Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός ορίζεται εκάστοτε από τις κείμενες διατάξεις.

3. Ο Υπουργός Ανάπτυξης μεριμνά για τη διοικητική και δημοσιονομική 

υποστήριξη του Συμβουλίου.

4. Το Συμβούλιο έχει δικό του προϋπολογισμό με τη μορφή ειδικού λογαριασμού 

και εξυπηρετείται από δική του Γραμματεία. Δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά 

όργανα ή άλλη διοικητική αρχή, και οι πράξεις του δεν υπόκεινται σε κανενός είδους 

διοικητικό έλεγχο σκοπιμότητας ή νομιμότητας.

5. Τα μέλη του Συμβουλίου απολαύουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους 

προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.

Αρθρο 2

Συγκρότηση του Συμβουλίου

1. Το Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο και έξι μέλη. ΕΙ θητεία όλων είναι 

τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά.

2. Ως μέλη του Συμβουλίου επιλέγονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, υψηλής 

επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισης και ιδιαίτερης εμπειρίας σε θέματα 

διοικητικών συμβάσεων. Μέλη είναι δυνατό να επιλεγούν δημόσιοι υπάλληλοι,
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υπάλληλοι ν.π.δ.δ. και δημοσίων επιχειρήσεων, οι οποίοι αποσπώνται στο Συμβούλιο και 

επανέρχονται μετά τη λήξη της θητείας στη θέση τους. Επίσης είναι δυνατόν να 

επιλεγούν μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.

Η ιδιότητα του μέλους του Συμβουλίου είναι ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του 

μέλους της Κυβέρνησης, του Υφυπουργού, του Βουλευτή, του Γενικού ή Ειδικού 

Γραμματέα Υπουργείου καθώς και του μετόχου, εταίρου μέλους του διοικητικού 

συμβουλίου ή υπαλλήλου εν γένει επιχείρησης που αναλαμβάνει προμήθειες του 

Δημοσίου ή την εκτέλεση δημοσίων έργων.

3. Η επιλογή των μελών του Συμβουλίου γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κανονισμού της Βουλής, από τη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία 

αποφασίζει με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνολικού αριθμού των μελών 

της. Στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνεται στις δύο πρώτες ψηφοφορίες η ενλόγω 

πλειοψηφία, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου εκλέγονται με την απόλυτη 

πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της Διαρκούς Επιτροπής.

4. Η επιλογή γίνεται από κατάλογο υποψηφίων που καταρτίζεται με φροντίδα του 

Υπουργικού Συμβουλίου. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται τα ονόματα των υποψηφίων 

για τη θέση του Προέδρου και των υποψηφίων για τις θέσεις των μελών. Το κυβερνών 

κόμμα προτείνει δύο (2) υποψηφίους για τη θέση του Προέδρου και εννέα (9) για τις 

θέσεις των μελών, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έναν (1) υποψήφιο για τη 

θέση του Προέδρου και έξι (6) για τις θέσεις των μελών, τα δε υπόλοιπα κόμματα που 

εκπροσωπούνται στη Βουλή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έναν (1) υποψήφιο για τη 

θέση του Προέδρου και έξι (6) για τις θέσεις των μελών. Ο κατάλογος διαβιβάζεται από 

τον Υπουργό Ανάπτυξης στα κόμματα. Η μη υποβολή, εντός ενός μηνός, προτάσεων από 

τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν εμποδίζει την επιλογή του Προέδρου και των μελών 

του Συμβουλίου. Οι επιλεγέντες διορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται 

ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού.

Σε περίπτωση που καθίσταται κενή θέση κατά τη διάρκεια της θητείας του 

Συμβουλίου, ο επιλεγείς διορίζεται για τον υπόλοιπο χρόνο έως τη λήξη της τριετίας. Το 

κυβερνών κόμμα προτείνει δύο (2) υποψήφιους, το κόμμα της αξιωματικής 

αντιπολίτευσης έναν (1), τα δε υπόλοιπα κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή και
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στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης έναν (1) υποψήφιο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η 

διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου.

5. Ο Πρόεδρος ή μέλος του Συμβουλίου είναι δυνατό να παυθεί με αιτιολογημένη 

απόφαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, που λαμβάνεται 

με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνολικού αριθμού των μελών της μετά από 

ειδική πρόταση είκοσι (20) τουλάχιστον μελών της Επιτροπής για: α) ανικανότητα ως 

προς την εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων λόγω νόσου ή αναπηρίας, 

σωματικής ή πνευματικής, β) προφανή ανεπάρκεια κατά την άσκηση των καθηκόντων 

του, γ) διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος.

Τα πειθαρχικά παραπτώματα για τα οποία μπορεί να επιβληθεί παύση είναι: α) η 

χρησιμοποίηση της ιδιότητας του μέλους του Συμβουλίου για επιδίωξη ιδιοτελών 

σκοπών και β) η παραβίαση της υπηρεσιακής εχεμύθειας.

Στην περίπτωση παύσης του Προέδρου ή μέλους του Συμβουλίου, η 

αντικατάσταση γίνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στα εδάφια α' και β' της παρ. 4 

του παρόντος άρθρου.

6. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ασκεί ιδίως τις εξής αρμοδιότητες: α) 

εκπροσωπεί το Συμβούλιο δικαστικώς και εξωδίκως, β) εποπτεύει και συντονίζει τις 

εργασίες του, γ) προΐσταται του προσωπικού της Γραμματείας και ασκεί την επ’ αυτού 

πειθαρχική εξουσία, δ) μεριμνά για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Τα μέλη του Συμβουλίου, κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά τον διορισμό τους, 

εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία τον αναπληρωτή του Προέδρου.

7. Οι αποδοχές του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου καθορίζονται με 

κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών, κατά παρέκκλιση από κάθε 

άλλη διάταξη.

Άρθρο 3

Αρμοδιότητες του Συμβουλίου

1. Το Συμβούλιο ελέγχει τη διαδικασία σύναψης των συμβάσεων της παρ. 2 του 

άρθρου 1, η αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των τριών (3) δισεκατομμυρίων
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δραχμών ετησίως κατά κωδικό αριθμό είδους, για προμήθειες, και το ποσό των πέντε (5) 

δισεκατομμυρίων δραχμών, για έργα. Τα ποσά αυτά είναι δυνατό να αναπροσαρμόζονται 

κάθε δύο έτη με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η αρμοδιότητα του Συμβουλίου διατηρείται και όταν πρόκειται για σύμβαση ή 

συμβάσεις που αφορούν τμήματα της ίδιας προμήθειας ή του ίδιου έργου, των οποίων η 

αξία είναι μικρότερη των ανωτέρω ποσών. Η τήρηση των ορισμών αυτού του εδαφίου 

ελέγχεται από το Συμβούλιο και αυτεπαγγέλτως.

2. Ο καθ’ ύλην αρμόδιος Υπουργός καθώς και τα κόμματα που εκπροσωπούνται 

στη Βουλή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν, αυτεπαγγέλτως ή μετά από 

σχετικό αίτημα του φορέα ανάθεσης ή εκτέλεσης, να ζητούν με αιτιολογημένη πρόταση 

από το Συμβούλιο τον έλεγχο των συμβάσεων προμηθειών ή έργων μικρότερης αξίας.

3. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται σε συμβάσεις προμηθειών 

και έργων οι οποίες: α) συνάπτονται βάσει διεθνούς συμφωνίας ή κατά την ειδική 

διαδικασία διεθνούς διαγωνισμού, β) χαρακτηρίζονται απόρρητες ή αφορούν στην άμυνα 

ή ασφάλεια του Κράτους, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου κυβερνητικού 

οργάνου, γ) εκτελούνται με βάση προγραμματικές συμφωνίες.

4. Το Συμβούλιο, μέσα στους δύο πρώτους μήνες κάθε έτους, συντάσσει και 

υποβάλλει στον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής, τους Αρχηγούς των κομμάτων 

που εκπροσωπούνται στη Βουλή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους Υπουργούς 

Ανάπτυξης, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Μεταφορών και Επικοινωνιών, έκθεση. Στην ετήσια έκθεση 

αναφέρονται η ταυτότητα και τα ουσιώδη στοιχεία των συμβάσεων με τις οποίες 

ασχολήθηκε και διατυπώνονται παρατηρήσεις για τη διαδικασία σύναψης των 

συμβάσεων καθώς και προτάσεις για τη βελτίωσή της. Με απόφαση του Συμβουλίου 

ορίζεται ο τρόπος της δημοσίευσής της. Η έκθεση συζητείται στη Βουλή των Ελλήνων, 

σύμφωνα με τους ορισμούς του Κανονισμού της.
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Αρθρο 4

Διαδικασία ελέγχου προμηθειών

1. Εάν για συγκεκριμένη προμήθεια προβλέπεται διενέργεια ανοικτού ή κλειστού 

διαγωνισμού, ο φορέας εκτέλεσης διαμορφώνει σχέδιο διακήρυξης και το αποστέλλει 

αμέσως στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο ελέγχει εάν οι προδιαγραφές και οι όροι που 

καθορίζονται στη διακήρυξη είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές 

διατάξεις, οφείλει δε να περατώσει, ενόψει της ιδιαιτερότητας κάθε προμήθειας, τον 

έλεγχο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, αφότου ο φορέας εκτέλεσης του υποβάλει τη 

διακήρυξη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Συμβούλιο μπορεί να παρατείνει την 

προθεσμία κατά δέκα (10) ημέρες.

2. Σε περίπτωση που ο φορέας εκτέλεσης προσφεύγει, σύμφωνα με τις εθνικές 

και κοινοτικές διατάξεις, σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, το Συμβούλιο ελέγχει εντός 

των προθεσμιών της προηγουμένης παραγράφου εάν:

α) οι προσφορές που υποβλήθηκαν κατά τη διενέργεια προηγηθέντος 

διαγωνισμού ήταν σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και τις κείμενες διατάξεις,

β) οι λόγοι επείγουσας ανάγκης που επικαλείται ο φορέας εκτέλεσης οφείλονται 

σε γεγονότα προφανώς απρόβλεπτα.

3. Η διαδικασία του διαγωνισμού αρχίζει με την έγκριση της διακήρυξης από το 

Συμβούλιο. Εάν το Συμβούλιο δεν εγκρίνει, για λόγους που σχετίζονται με τις κείμενες 

διατάξεις, έναν ή περισσότερους από τους όρους της διακήρυξης, αναπέμπει εντός 

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών τη διακήρυξη στον φορέα εκτέλεσης με παρατηρήσεις 

και συγκεκριμένες προτάσεις. Ο φορέας εκτέλεσης υποχρεούται να διαμορφώσει, με 

βάση τις παρατηρήσεις και προτάσεις του Συμβουλίου, νέα διακήρυξη μέσα σε 

προθεσμία δέκα (10) ημερών.

Ο φορέας εκτέλεσης της προμήθειας αποφαίνεται επί των ενστάσεων που 

υποβάλλονται σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται 

από τις κείμενες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.

4. Κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, μετά την έγκριση ή την τροποποίηση 

των όρων της διακήρυξης από το Συμβούλιο, ο φορέας εκτέλεσης της προμήθειας του
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υποβάλλει αμέσως πλήρη φάκελλο των προσφορών. Ο φάκελλος περιλαμβάνει την 

τεχνική και την οικονομική προσφορά, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται από 

τις κείμενες διατάξεις και τον Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου. Οι ενστάσεις που 

υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό εξετάζονται από τον φορέα εκτέλεσης της 

προμήθειας εντός της προθεσμίας που προβλέπουν οι διατάξεις του εθνικού και 

κοινοτικού δικαίου, εκτός εάν ο φορέας εκτέλεσης παραπέμψει για σοβαρούς λόγους τις 

υποβληθείσες ενστάσεις στο Συμβούλιο. Στην τελευταία περίπτωση, το Συμβούλιο 

αποφαίνεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την παραπομπή.

5. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προσφορών, ο φορέας 

εκτέλεσης της προμήθειας υποβάλει στο Συμβούλιο την απόφασή του σχετικά με το 

αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

Με την απόφαση αυτή μπορεί να ορίζεται:

α) Κατακύρωση της προμήθειας σε έναν από τους υποψηφίους. Η κατακύρωση 

είναι δυνατό να αφορά ολόκληρη την προμήθεια ή μέρος της, μεγαλύτερο ή μικρότερο, 

από την ποσότητα που προβλεπόταν στη διακήρυξη, κατά ποσοστό που καθορίζεται με 

απόφαση του φορέα εκτέλεσης. Στη δεύτερη περίπτωση, για την κατακύρωση απαιτείται 

προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.

β) Κατανομή της προμήθειας μεταξύ περισσοτέρων υποψηφίων, εφόσον αυτί'] 

αφορά διαιρετό υλικό.

γ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του, με ή 

χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

δ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία 

της διαπραγμάτευσης, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

ε) Ματαίωση της προμήθειας.

6. Το Συμβούλιο, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της κατά την 

προηγούμενη παράγραφο απόφασης του φορέα εκτέλεσης και ύστερα από εισήγηση της 

Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, εκδίδει απόφαση με 

την οποία είτε συμφωνεί με το περιεχόμενο της απόφασης του φορέα είτε διατυπώνει 

αιτιολογημένα αντιρρήσεις. Στην πρώτη περίπτωση, ο φορέας εκτέλεσης δημοσιεύει τα
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αποτελέσματα του διαγωνισμού. Αντιθέτως, στη δεύτερη ο φορέας εκτέλεσης 

υποχρεούται να συμμορφωθεί προς τις αντιρρήσεις του Συμβουλίου και να υποβάλει 

μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την περιέλευση των παρατηρήσεών του, οριστική 

απόφαση στο Συμβούλιο, το οποίο την επικυρώνει και ανακοινώνει στη συνέχεια τα 

αποτελέσματα του διαγωνισμού.

Άρθρο 5

Διαδικασία ελέγχου έργων

1. Σε περίπτωση που για την κατασκευή έργου με φορέα ανάθεσης ένα 

από τα πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 1 προβλέπεται ως τρόπος επιλογής η ανοικτή ή 

κλειστή διαδικασία με διαγωνισμό, ο φορέας ανάθεσης διαμορφώνει σχέδιο διακήρυξης 

για το διαγωνισμό, καθορίζοντας παράλληλα το σύστημα υποβολής των προσφορών, και 

το υποβάλει αμέσως στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο ελέγχει ιδίως εάν τα καθοριζόμενα 

στη διακήρυξη κριτήρια για την αποδοχή των προσφορών, τα απαιτούμενα προσόντα και 

προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και τα κριτήρια βαθμολογίας για την 

ανάδειξη της καλύτερης προσφοράς είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές και 

κοινοτικές διατάξεις. Επίσης οφείλει να περατώσει, ενόψει της ιδιαιτερότητας κάθε 

έργου, τον έλεγχο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, αφότου ο φορέας ανάθεσης του 

υποβάλει το σχέδιο διακήρυξης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Συμβούλιο μπορεί να 

παρατείνει την παραπάνω προθεσμία έως είκοσι (20) ημέρες.

2. Όταν σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις επιτρέπεται η 

προσφυγή του φορέα εκτέλεσης σε διαδικασία χωρίς διαγωνισμό, το Συμβούλιο ελέγχει 

εντός των προθεσμιών της προηγούμενης παραγράφου εάν:

α) οι προσφορές που υποβλήθηκαν κατά την προηγηθείσα προκήρυξη δεν 

ήταν οι προσήκουσες.

β) οι λόγοι κατεπείγουσας ανάγκης που επικαλείται ο φορέας ανάθεσης 

οφείλονται σε γεγονότα προφανώς απρόβλεπτα,

γ) πρόκειται για επανάληψη παρόμοιων προς προηγούμενη σύμβαση 

εργασιών, σε περίπτωση ανάθεσης νέων έργων στον ίδιο εργολήπτη, και

δ) υπάρχει ιδιαίτερα ευνοϊκή ευκαιρία για αγορές σκοπιμότητας.
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3. Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών αρχίζει με την έγκριση από το 

Συμβούλιο των όρων της διακήρυξης. Εάν το Συμβούλιο δεν εγκρίνει έναν ή 

περισσότερους από τους όρους της διακήρυξης, την αναπέμπει στο φορέα ανάθεσης με 

παρατηρήσεις και συγκεκριμένες προτάσεις. Ο φορέας ανάθεσης υποχρεούται να 

διαμορφώσει, βάσει των παρατηρήσεων και προτάσεων, νέα διακήρυξη μέσα σε 

προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.

4. Αντιρρήσεις που υποβάλλονται κατά την κατάθεση προσφορών 

εξετάζονται από το φορέα ανάθεσης του έργου μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται 

από τις ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις, εκτός εάν ο φορέας τις παραπέμψει 

στο Συμβούλιο, το οποίο αποφαίνεται αιτιολογημένα μέσα σε πέντε (5) ημέρες.

5. Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης προσφορών, ο φορέας ανάθεσης 

υποβάλει στο Συμβούλιο, με βάση την εισήγηση της οικείας Επιτροπής Διαγωνισμού, 

την απόφασή του σχετικά με το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

Με την απόφαση αυτή μπορεί να ορίζεται:

α) κατακύρωση της δημοπρασίας σε έναν από τους υποψήφιους

αναδόχους,

β) κατακύρωση της δημοπρασίας με παράλληλη βελτίωση της προσφοράς, 

υπό τον όρο να γίνει δεκτή,

γ) ακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας και διενέργεια νέας με 

τους ίδιους ή τροποποιημένους όρους, και

δ) ματαίωση της ανάθεσης του έργου.

6. Το Συμβούλιο, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της κατά 

την προηγούμενη παράγραφο απόφασης του φορέα ανάθεσης και μετά από εισήγηση της 

Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, εφόσον έχει συσταθεί κατά το άρθρο 6 του παρόντος 

νόμου, εκδίδει πράξη με την οποία είτε εγκρίνει την απόφασή του είτε διατυπώνει 

αιτιολογημένα αντιρρήσεις. Στην πρώτη περίπτωση, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται και 

μπορεί να συναφθεί η σύμβαση για την κατασκευή του έργου. Αντιθέτως, στη δεύτερη ο 

φορέας ανάθεσης οφείλει να συμμορφωθεί προς τις αντιρρήσεις του Συμβουλίου και να
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υποβάλει με βάση αυτές, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την περιέλευση των 

παρατηρήσεών του, οριστική απόφαση στο Συμβούλιο, το οποίο την επικυρώνει και 

ανακοινώνει στη συνέχεια τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.

Άρθρο 6
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων

1. Το Συμβούλιο δύναται να συνιστά αναλόγως του αντικειμένου και της 

σημασίας της προμήθειας ή του έργου, με απόφαση της ολομέλειάς του, Επιτροπή 

Εμπειρογνωμόνων τα μέλη της οποίας ορίζονται με πράξη του Προέδρου του. Η 

Επιτροπή συγκροτείται από ειδικούς επιστήμονες κύρους, που επιλέγονται από την 

Ελλάδα και το εξωτερικό, ενόψει του αντικειμένου της προμήθειας ή του έργου.

2. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων εξετάζει τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 

όρους διακήρυξης του διαγωνισμού σε συμβάσεις προμηθειών καθώς και τα κριτήρια της 

διακήρυξης σε συμβάσεις έργων, εισηγείται δε στο Συμβούλιο για την έγκρισή τους. 

Επίσης εξετάζει τους φακέλλους προσφορών κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και 

εισηγείται στο Συμβούλιο την αποδοχή των προδιαγραφών ή διατυπώνει αντιρρήσεις για 

την πρόταση του φορέα εκτέλεσης ή ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 6 και το 

άρθρο 5 παρ. 6 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 7

Γραμματεία του Συμβουλίου

1. Συνιστάται Γραμματεία του Συμβουλίου, στην οποία υπηρετούν έως τριάντα 

(30) υπάλληλοι. Ο προϊστάμενος της Γραμματείας επιλέγεται, ύστερα από δημόσια 

πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου μεταξύ 

υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ που έχουν εικοσαετή τουλάχιστον υπηρεσία στην 

κατηγορία αυτή και έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Διεύθυνσης επί τρία τουλάχιστον
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έτη στα Υπουργεία Ανάπτυξης, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Μεταφορών και Επικοινωνιών και τους 

εποπτευόμενους από αυτά δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις.

2. Η πλήρωση των θέσεων της Γραμματείας κατά την πρώτη εφαρμογή του 

παρόντος νόμου γίνεται με απόσπαση υπαλλήλων, κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες 

γενικές και ειδικές διατάξεις, χωρίς γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων. Με απόφαση 

του Συμβουλίου μπορεί να λήγει η απόσπαση. Η πλήρωση των θέσεων της Γραμματείας 

γίνεται εφεξής με διορισμό ή πρόσληψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, 

όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 8

Νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Ανάπτυξης, 

ρυθμίζεται η διαδικασία για τη διαπίστωση της ανικανότητας εκτέλεσης των 

υπηρεσιακών καθηκόντων του Προέδρου ή μέλους του Συμβουλίου λόγω νόσου ή 

αναπηρίας, σωματικής ή πνευματικής.

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών 

Ανάπτυξης, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται τα προσόντα 

και η διαδικασία για την επιλογή των μελών της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του 

άρθρου 6 του παρόντος νόμου.

3. Το Συμβούλιο προτείνει τον κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος κυρώνεται με 

προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με εισήγηση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Μεταφορών και 

Επικοινωνιών. Με τον κανονισμό ρυθμίζεται η οργάνωση του προσωπικού της 

Γραμματείας, τα καθήκοντα των μελών της, το περιεχόμενο της δημόσιας πρόσκλησης 

για την υποβολή υποψηφιοτήτων, ο τρόπος συγκρότησης του υπηρεσιακού συμβουλίου, 

ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, καθώς και κάθε 

λεπτομέρεια αναγκαία για την εκτέλεση του έργου του Συμβουλίου.
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Άρθρο 9

Τροποποίηση διατάξεων

1. Στο άρθρο 17 παρ. 1 περ. β' του Π.Δ. 774/1980 “Περί κωδικοποιήσεως εις 

ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων” (ΕτΚ Α', φ. 

189/22.8.1980) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, σύμφωνα με το οποίο: “Ειδικώς ως προς τις 

δαπάνες που προβλέπονται για τις συμβάσεις δημόσιων προμηθειών και έργων, οι οποίες 

υπάγονται στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Ελέγχου Προμηθειών και Εργων, ο 

έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνίσταται στην βεβαίωση ότι υπάρχει γι’ αυτές 

νόμιμη πίστωση και ότι κατά την πραγματοποίησή τους τηρήθηκαν οι διατάξεις του 

κώδικα “περί δημοσίου λογιστικού”.

2. Από την αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου του άρθρου 16 του ν. 

2145/1993 εξαιρούνται τα έργα και οι προμήθειες που ανήκουν στον έλεγχο του 

Συμβουλίου.

3. Από την αρμοδιότητα της Επιτροπής του άρθρου 3 του ν. 2286/1995 

εξαιρούνται οι προμήθειες που ανήκουν στον έλεγχο του Συμβουλίου.

Άρθρο 10 

Τελική διάταξη

1. Ο παρών νόμος ισχύει για όλες τις διαδικασίες που αφορούν συμβάσεις 

προμηθειών και δημοσίων έργων, οι οποίες τίθενται σε κίνηση μετά τη δημοσίευση της 

συγκρότησης του Συμβουλίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Καταργείται κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στον παρόντα νόμο.
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