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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4013
Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμ−
βάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δη−
μοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κε−
φαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)
– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες
διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 1
Σύσταση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων − Σκοπός
Συνιστάται Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβά−
σεων (στο εξής Αρχή), η οποία έχει σκοπό την ανάπτυ−
ξη και προαγωγή της εθνικής στρατηγικής, πολιτικής
και δράσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, τη
διασφάλιση της διαφάνειας, αποτελεσματικότητας, συ−
νοχής και εναρμόνισης των διαδικασιών ανάθεσης και
εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων προς το εθνικό
και ευρωπαϊκό δίκαιο, τη διαρκή βελτίωση του νομι−
κού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, καθώς και τον
έλεγχο της τήρησής του από τα δημόσια όργανα και τις
αναθέτουσες αρχές. Η Αρχή απολαύει λειτουργικής ανε−
ξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και
δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά
όργανα ή άλλη ανεξάρτητη ή διοικητική αρχή. Η Αρχή
υπόκειται στον έλεγχο της Βουλής των Ελλήνων σύμ−
φωνα με το άρθρο 138Α του Κανονισμού της Βουλής.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής – Αρμοδιότητες της Αρχής
1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ως δημόσιες
συμβάσεις νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις που έχουν
ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια προ−
ϊόντων και την παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια των
προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 (Α΄ 63) και 60/ 2007

(Α΄ 64) (Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ αντίστοιχα)
ανεξαρτήτως όμως της εκτιμώμενης αξίας των συμβά−
σεων αυτών. Στον παρόντα νόμο υπάγονται και οι συμ−
φωνίες – πλαίσιο, οι συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων
έργων, καθώς και τα δυναμικά συστήματα αγορών. Οι
διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται στις
συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
ν. 3978/2011 (Α΄ 137), στις συμβάσεις που εξαιρούνται από
το νόμο αυτόν σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 24 αυτού,
καθώς και στις συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει
του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
2. Η Αρχή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Εποπτεύει και συντονίζει τη δράση των φορέων της
κεντρικής διοίκησης στον τομέα των δημοσίων συμβάσε−
ων και μπορεί να συμμετέχει σε συλλογικά κυβερνητικά
όργανα με αρμοδιότητα επί των δημοσίων συμβάσεων,
τα οποία συνιστώνται σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2
περίπτωση β΄ του π.δ. 63/2005 (A΄ 98). Επίσης, με σκοπό
την ενοποίηση και ομοιόμορφη ανάπτυξη και εφαρμογή
του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, η Αρχή μπορεί
να συγκαλεί συσκέψεις συντονισμού με εκπροσώπους
των φορέων της κεντρικής διοίκησης και να συγκροτεί
ομάδες εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων
των συναρμόδιων Υπουργείων. Με την απόφαση συ−
γκρότησης των ομάδων εργασίας καθορίζονται το έργο
κάθε ομάδας, ο χρόνος και ο τρόπος λειτουργίας της.
Τα αρμόδια όργανα της κεντρικής, περιφερειακής και το−
πικής αυτοδιοίκησης προγραμματίζουν τις ανάγκες τους
σχετικά με την εκτέλεση έργων, μίσθωση υπηρεσιών και
προμήθεια αγαθών για το επόμενο έτος και διαβιβάζουν
σχετικό πίνακα στην Αρχή για ενημέρωσή της.
β) Προάγει την εθνική στρατηγική στον τομέα των
δημοσίων συμβάσεων και μεριμνά για την τήρηση των
κανόνων και αρχών της ευρωπαϊκής και εθνικής νομο−
θεσίας περί δημοσίων συμβάσεων. Ειδικότερα εισηγεί−
ται ρυθμίσεις προς τα αρμόδια εθνικά όργανα για την
προσήκουσα εναρμόνιση της εθνικής έννομης τάξης
προς το ευρωπαϊκό δίκαιο, την απλούστευση, συμπλή−
ρωση, αναμόρφωση, κωδικοποίηση και ενοποίηση των
σχετικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων του
εθνικού δικαίου, καθώς και τον εξορθολογισμό των δι−
οικητικών πρακτικών με σκοπό την ομοιόμορφη, ταχεία
και προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος εφαρμογή

6194

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Άρθρο 19

1. α) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρ−
θρου 8 του ν. 3959/2011 «Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισμού» (Α΄ 93) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι δεσμεύσεις που προτείνουν οι συμμετέχουσες
επιχειρήσεις υποβάλλονται το αργότερο μέσα σε προ−
θεσμία είκοσι ημερών από την ημερομηνία εισαγωγής
της υπόθεσης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού με την κα−
τάθεση της σχετικής εισήγησης κατά τα προβλεπόμενα
στην παράγραφο 5.»
β) Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου
8 του ιδίου ως άνω νόμου καταργείται.
2. α) Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
12 του ν. 3959/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει νομική προσωπικότη−
τα, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και παρίσταται
αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκες.»
β) Η παράγραφος 9 του άρθρου 50 του ιδίου ως άνω
νόμου καταργείται.
3. α) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του π.δ. 219/
1991 «Περί Εμπορικών Αντιπροσώπων σε συμμόρφωση
προς την Οδηγία 86/653/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευ−
ρωπαϊκών Κοινοτήτων» (Α΄ 81), όπως ισχύει, προστίθεται
περίπτωση γ΄, ως εξής:
«γ. Από την υποχρέωση εγγραφής στο Επιμελητήριο
εξαιρείται εμπορικός αντιπρόσωπος αναγνωρισμένος
από κράτος − μέλος της Ε.Ε. ή κράτος − μέλος του Ε.Ο.Χ.
και εγκατεστημένος σε αυτό, ο οποίος εκτελεί, στα
πλαίσια της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, περι−
στασιακά πράξεις εμπορικής αντιπροσώπευσης στην
Ελλάδα, όπως ορίζονται στο παρόν, εφόσον πληροί τις
προϋποθέσεις του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστη−
μένος για την άσκηση πράξεων εμπορικής αντιπροσώ−
πευσης. Ο εμπορικός αντιπρόσωπος αυτός φέρει τον
τίτλο της χώρας της κύριας εγκατάστασής του και αν
ιδρύσει γραφείο ή υποκατάστημα ή άλλη εγκατάσταση
στην Ελλάδα, υποχρεούται να εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ.»
β) Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
2 του π.δ. 249/1993 «Περί εμπορικών αντιπροσώπων»
(Α΄ 108), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«α) απολυτήριο τουλάχιστον Λυκείου ή ισότιμο τίτλο
της αλλοδαπής».
γ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του π.δ. 249/1993
(Α΄ 108) καταργείται.
4. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 8 του ν. 3419/2005,
όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου
13 του ν. 3853/2010, τροποποιείται ως εξής:
«Το ανωτέρω τέλος αποτελεί έσοδο της Κεντρικής
Ένωσης Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.) κατά ποσοστό ογδόντα
τοις εκατό (80%) και κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό
(20%) έσοδο της οικείας υπηρεσίας καταχώρισης στο
Γ.Ε.ΜΗ., με εξαίρεση εκείνο που καταβάλλεται υπέρ του
Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
το οποίο αποτελεί εξ ολοκλήρου έσοδο του Κρατικού
Προϋπολογισμού.

Η Κ.Ε.Ε. διαθέτει τα παραπάνω έσοδα αποκλειστικά
για τις ανάγκες του Εποπτικού Συμβουλίου και της Κε−
ντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ..»
5. Στην περίπτωση α΄ του άρθρου 40 του ν. 3982/2011
(Α΄ 143) η φράση «το άρθρο 4 πλην των παραγράφων 6,
7, 8 περίπτωση β΄ και 9» αντικαθίσταται από τη φράση
«το άρθρο 4 πλην των παραγράφων 6, 7, 8, 9 περίπτωση
β΄ και 10».
Άρθρο 20
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζε−
ται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.
Οι προβλεπόμενες στο άρθρο 2 αρμοδιότητες ασκού−
νται από την Αρχή μετά την πάροδο τριών (3) μηνών
από την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην
παράγραφο 3 του άρθρου 3 του παρόντος και, σε κάθε
περίπτωση, όχι αργότερα από την 1η Ιανουαρίου 2012.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά−
τους.
Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
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