
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

1 122. Τροποποίηση του Π.δ. 399/1977 «Περί τρό-
που Συμπληρώσεως των Κενών Θέσεων Μονίμων 
Ταγματαρχών του Ελεγκτικού Σώματος» (Α΄ 124).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
2 Διόρθωση σφαλμάτων στο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/

τ.Α΄/8-8-2016).

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 122 (1)

Τροποποίηση του Π.δ. 399/1977 «Περί τρόπου 
Συμπληρώσεως των Κενών Θέσεων Μονίμων 
Ταγματαρχών του Ελεγκτικού Σώματος» (Α΄ 124)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 3 του Ν. 743/1948 «Περί συμπληρώσε-

ως των κενών θέσεων Αξιωματικών του Σώματος Οικο-
νομικού Ελέγχου» (Α΄ 189).

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).

2. Την υπ' αριθμ. 71 απόφαση της από 22-4-2016 συνε-
δρίασης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου.

3. Την υπ' αριθμ. 116/15-06-2016 εισήγηση του προ-
ϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας.

4. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος προ-
εδρικού διατάγματος δεν προκαλείται επιβάρυνση σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Την υπ' αριθμ. 193/20-09-2016 γνωμοδότηση του 
Συμβουλίου Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουρ-
γού Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύνθεση τριμελούς εξεταστικής επιτροπής

Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του 
Π.δ. 399/1977 (Α΄ 124) αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Από δύο ανώτερους Αξιωματικούς ως μέλη, από 
τους οποίους ο ένας προέρχεται από το Κοινό Νομικό 
Σώμα και είναι απόφοιτος Νομικού Τμήματος ΑΕΙ, και ο 
άλλος από το Ελεγκτικό Σώμα.»

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δη-
μοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημο-
σίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

  Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2016

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

 Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(2)
   Στον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγί-
ες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016:

Α. Στη σελίδα 7866, στην Α΄ στήλη, στον πεντηκοστό 
πέμπτο στίχο, στο άρθρο 51, της παραγράφου 1, η φρά-
ση «του άρθρου 52» αντικαθίσταται από τη φράση «του 
άρθρου 53».

Β. Στη σελίδα 7866, στη Β΄ στήλη, στον εικοστό τέταρτο 
στίχο, στο άρθρο 52, της παραγράφου 2 η φράση «κατά 
τις παραγράφους 5 έως 7» αντικαθίσταται από τη φράση 
«κατά τις παραγράφους 6 έως 8».

Γ. Στη σελίδα 7867, στη Β΄ στήλη, στον πεντηκοστό 
έκτο και στον πεντηκοστό έβδομο στίχο, στο άρθρο 53, 
της παραγράφου 6, η φράση «κατευθυντήριες οδηγίες» 
αντικαθίσταται από τη φράση «εγκύκλιοι».

E
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Δ. Στη σελίδα 7868, στη Β΄ στήλη, στον δέκατο πέμπτο 
στίχο, στο άρθρο 53, της παραγράφου 7, περίπτωση ι), 
η λέξη «ύφους» αντικαθίσταται από τη λέξη «ύψους».

Ε. Στη σελίδα 7897, στην Α΄ στήλη, στον δέκατο τρίτο 
στίχο, στο άρθρο 98, της παραγράφου 1, εδάφιο τρίτο 
της περίπτωσης γ) της υποπερίπτωσης ββ), στο τρίτο 
εδάφιο, η φράση «στις περιπτώσεις γα΄ και γβ΄» αντικαθί-
σταται από τη φράση «στις υποπεριπτώσεις αα) και ββ)».

ΣΤ. Στη σελίδα 7897, στην Α΄ στήλη, στον εικοστό 
όγδοο στίχο, στο άρθρο 98, της παραγράφου 1, εδά-
φιο έκτο, της περίπτωσης γ), της υποπερίπτωσης ββ), η 
φράση «του άρθρου 100» αντικαθίσταται από τη φράση 
«του άρθρου 101».

Ζ. Στη σελίδα 7897, στην Α΄ στήλη, στον τεσσαρακο-
στό δεύτερο στίχο, στο άρθρο 98, της παραγράφου 1, 
τελευταίο εδάφιο, της περίπτωσης γ), της υποπερίπτω-
σης ββ), η φράση «στις περιπτώσεις γα΄ και γβ΄» αντικαθί-
σταται από τη φράση «στις υποπεριπτώσεις αα) και ββ)».

Η. Στη σελίδα 7897, στην Α΄ στήλη, στον πεντηκοστό 
έβδομο και στο πεντηκοστό όγδοο στίχο, στο άρθρο 99, 
της παραγράφου 1, δεύτερο εδάφιο, της περίπτωσης 
α), μετά τη φράση «ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος», 
προστίθεται φράση «ο έλεγχος των δικαιολογητικών 
συμμετοχής».

Θ. Στη σελίδα 7898, στην Α΄ στήλη, στον τριακοστό 
πρώτο στίχο, στο άρθρο 99, της παραγράφου 1, της πε-
ρίπτωσης β), της υποπερίπτωσης αα), στο τέταρτο εδά-
φιο, μετά τη φράση «το σχετικό πρακτικό» προστίθεται 
η φράση «ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και 
αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς».

Ι. Στη σελίδα 7899, στη Β΄ στήλη, στον τεσσαρακοστό 
τέταρτο στίχο, στο άρθρο 101, της παραγράφου 2, στο 
τέλος της περίπτωσης α), προστίθεται η φράση «και την 
περίπτωση ανάθεσης σύμβασης του άρθρου 50».

ΙΑ. Στη σελίδα 7901, στην Α΄ στήλη, στον εικοστό ένατο 
στίχο, στο άρθρο 104, της παραγράφου 1, στο πρώτο 
εδάφιο, η φράση «στις περιπτώσεις του άρθρου 116» 
αντικαθίσταται από τη φράση «σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στην περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105».

IB. Στη σελίδα 7905, στη Β΄ στήλη, στον εικοστό ένατο 
στίχο, στο άρθρο 118, της παραγράφου 6, στο πρώτο 
εδάφιο, η φράση «της παραγράφου 6» αντικαθίσταται 
από τη φράση «της παραγράφου 5».

ΙΓ. Στη σελίδα 7908, στη Β΄ στήλη, στον εικοστό πρώτο 
στίχο, στο άρθρο 128, της παραγράφου 4, στο δεύτερο 
εδάφιο, μετά τη λέξη «οποία» προστίθεται η λέξη «ορί-
ζονται».

ΙΔ. Στη σελίδα 7910, στην Α΄ στήλη, στον πεντηκοστό 
τρίτο στίχο, στο άρθρο 132, της παραγράφου 1, στο τρίτο 
εδάφιο, της περίπτωσης γ), η φράση «αα) η τροποποί-

ηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης» 
αντικαθίσταται από τη φράση «ββ) η τροποποίηση δεν 
μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης».

ΙΕ. Στη σελίδα 7925, στη Β΄ στήλη, στον δεύτερο στίχο, 
στο άρθρο 153, της παραγράφου 7, στο τελευταίο εδά-
φιο, η φράση «Κατ' εξαίρεση, για τις συμβάσεις με χρόνο 
δημοπράτησης πριν το Γ΄ τρίμηνο του 2012, η αναθε-
ώρηση των τιμών υπολογίζεται από το Δ' τρίμηνο του 
2012 και εντεύθεν με τους ισχύοντες για το Γ' τρίμηνο του 
2012 συντελεστές αναθεώρησης και με ελάχιστη τιμή 
εφαρμογής αυτών ίση με τη μονάδα (1)» απαλείφεται.

ΙΣΤ. Στη σελίδα 7926, στη Β΄ στήλη, στον πεντηκοστό 
στίχο, στο άρθρο 153, της παραγράφου 23, στο δεύτερο 
εδάφιο, η φράση «Με απόφαση του Υπουργού Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να ορίζονται συ-
ντελεστές αναθεώρησης αν διαπιστωθεί από τις αρμόδι-
ες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών μεγάλη 
απόκλιση από τις τιμές του Γ' τριμήνου του 2012» αντικα-
θίσταται με τη φράση «Η διάταξη εφαρμόζεται σε όλες 
τις συμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ανεξάρτητα του 
χρόνου δημοπράτησης τους, εκτός από τις συμβάσεις με 
χρόνο δημοπράτησης πριν το Γ' τρίμηνο του 2012, για τις 
οποίες η αναθεώρηση των τιμών υπολογίζεται από το Δ' 
τρίμηνο του 2012 και εντεύθεν με τους ισχύοντες για το 
Γ' τρίμηνο του 2012 συντελεστές αναθεώρησης και με 
ελάχιστη τιμή εφαρμογής αυτών ίση με τη μονάδα (1)».

ΙΖ. Στη σελίδα 7937, στη Β΄ στήλη, στον πεντηκοστό 
τέταρτο και στον πεντηκοστό πέμπτο στίχο, στο άρθρο 
166, αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου «Όροι και δια-
δικασία υπεργολαβίας έγκρισης υπολαβίας» με το ορθό 
«Όροι και διαδικασία υπεργολαβίας».

ΙΗ. Στη σελίδα 7969, στην Α΄ στήλη, στον πεντηκοστό 
όγδοο στίχο, στο άρθρο 221, της παραγράφου 9, στο 
πρώτο εδάφιο, η φράση «πέραν των ανωτέρω στην πα-
ράγραφο 1» αντικαθίσταται από τη φράση «πέραν των 
ανωτέρω στις παραγράφους 1 έως 7».

ΙΘ. Στη σελίδα 7969, στην Α΄ στήλη, στον εξηκοστό πρώ-
το στίχο, στο άρθρο 221, της παραγράφου 9, στο δεύτερο 
εδάφιο, περίπτωση α), η φράση «της παραγράφου 2» αντι-
καθίσταται από τη φράση «της παραγράφου 8».

Κ. Στη σελίδα 7969, στη Β΄ στήλη, στον τριακοστό 
πρώτο στίχο, στο άρθρο 221, της παραγράφου 9, στην 
περίπτωση ε), η φράση «της παραγράφου 2» αντικαθί-
σταται από τη φράση «της παραγράφου 8».

ΚΑ. Στη σελίδα 7969, στη Β΄ στήλη, στον τριακοστό 
δεύτερο στίχο, στο άρθρο 221, της παραγράφου 10, 
στο πρώτο εδάφιο, η φράση «στις παραγράφους 2 και 
3» αντικαθίσταται από τη φράση «στις παραγράφους 
8 και 9».

 (Από τη Βουλή των Ελλήνων) 
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