
Νόµος 2522/1997 «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 
συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την 
οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» (ΦΕΚ Α΄ 178/8.9.1997) 
 
 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογής 
 

Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης συµβάσεων 
δηµόσιων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος 
νόµου, εφόσον η σύµβαση εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής των οδηγιών 93/37/Ε.Ο.Κ. (ΕΕ L 
199 της 9.8.1993), 93/36/Ε.Ο.Κ. (ΕΕ L 199 της 9.8.1993) και 92/50 Ε.Ο.Κ. (ΕΕ L 209 της 
24.7.1992) ή στις διατάξεις µε τις οποίες οι εν λόγω οδηγίες έχουν µεταφερθεί στην εσωτερική 
έννοµη τάξη. 
 
 

Άρθρο 2 

Έκταση δικαστικής προστασίας 
 

1. Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί συγκεκριµένη 
σύµβαση δηµόσιων έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί 
ζηµία από παράβαση της κοινοτικής ή εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ζητήσει, κατά τα 
οριζόµενα ειδικότερα στα επόµενα άρθρα, προσωρινή δικαστική προστασία, ακύρωση ή 
αναγνώριση ως άκυρης της παράνοµης πράξης της αναθέτουσας αρχής και επιδίκαση 
αποζηµίωσης. 
2. Η δικαιοδοσία, η αρµοδιότητα και η διαδικασία εκδίκασης των σχετικών διαφορών, εφόσον 
δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόµο, ρυθµίζονται κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
 

Άρθρα 3 

Προσωρινή δικαστική προστασία 
 

1. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική προστασία για να αρθεί 
πιθανολογούµενη παράβαση ή να αποτραπεί περαιτέρω ζηµία στα συµφέροντά του. 
2. Πριν υποβάλει την αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, ο ενδιαφερόµενος οφείλει, µέσα σε 
προθεσµία πέντε (5) ηµερών, αφότου έλαβε γνώση µε οποιονδήποτε τρόπο της παράνοµης 
πράξης ή παράλειψης, να ασκήσει προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά 
του. Η προσφυγή κοινοποιείται µε τη φροντίδα του προσφεύγοντος στον εκπρόσωπο ή τον 
αντίκλητο κάθε θιγοµένου από τυχόν ολική ή µερική παραδοχή της προσφυγής. ∆εν 
απαιτείται άσκηση προσφυγής κατά πράξης, η οποία δέχεται εν όλω ή εν µέρει προσφυγή 
άλλου προσώπου. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογηµένα, µέσα σε 
προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την άσκηση της προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιµη, 
λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, τεκµαίρεται η απόρριψη 
της προσφυγής. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν θίγουν διατάξεις της κείµενης 
νοµοθεσίας που προβλέπουν άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά τη διεξαγωγή δηµόσιων 
διαγωνισµών. 
3. Η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσο σε προθεσµία 
δέκα (10) ηµερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής και δεν επιτρέπεται να 
περιέχει αιτιάσεις διαφορετικές από τις αιτιάσεις της προσφυγής. Η προθεσµία για την 
άσκηση της προσφυγής, η άσκηση αυτής, καθώς και η προθεσµία για την άσκηση της 
αίτησης ασφαλιστικών µέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης. Ο αρµόδιος για την 
εκδίκαση της αίτησης δικαστής, και επί πολυµελών δικαστηρίων ο πρόεδρος του οικείου 
τµήµατος, ορίζει µε πράξη του την ηµέρα και ώρα εκδίκασης της αίτησης, καθώς και την 
προθεσµία κλήτευσης. Η ηµεροµηνία εκδίκασης δεν πρέπει να απέχει πέραν των δεκαπέντε 
(15) ηµερών από την κατάθεση της αίτησης, η δε προθεσµία κλήτευσης δεν µπορεί να είναι 
µικρότερη από δέκα (10) ηµέρες. Αντίγραφο της αίτησης µε κλήση κοινοποιείται µε τη 
φροντίδα του αιτούντος προς την καθ' ης η αίτηση αναθέτουσα αρχή και προς κάθε τρίτο 
ενδιαφερόµενο, του οποίου την κλήτευση θεωρεί αναγκαία ο δικαστής. Κάθε ενδιαφερόµενος, 
του οποίου επηρεάζονται τα συµφέροντα, δικαιούται να ασκήσει παρέµβαση. Οι διάδικοι 



οφείλουν να προσκοµίσουν κατά την εκδίκαση της υπόθεσης όλα τα κρίσιµα έγγραφα και τα 
λοιπά αποδεικτικά µέσα που έχουν στη διάθεσή τους. 
4. Ο αρµόδιος κατά την προηγούµενη παράγραφο δικαστής µπορεί, µε την κατάθεση της 
αίτησης και µετά κλήση της αναθέτουσας αρχής προ είκοσι τεσσάρων ωρών να εκδώσει 
προσωρινή διαταγή, που καταχωρίζεται κάτω από την αίτηση και περιέχει αποκλειστικά τα 
µέτρα, τα οποία πρέπει να ληφθούν ως την έκδοση της απόφασης. Η προσωρινή διαταγή 
µπορεί να ανακληθεί είτε από το δικαστή που τη χορήγησε, ύστερα από αίτηση της 
αναθέτουσας αρχής και αφού κληθεί προς ακρόαση ο αιτών προ είκοσι τεσσάρων ωρών, είτε 
από το δικαστήριο που θα δικάσει την αίτηση ασφαλιστικών µέτρων. 
5. Η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων γίνεται δεκτή, εφόσον πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση 
κανόνα του κοινοτικού ή του εσωτερικού δικαίου και η λήψη του µέτρου είναι αναγκαία για να 
αρθούν τα δυσµενή από την παράβαση αποτελέσµατα ή να αποτραπεί η ζηµία των 
συµφερόντων του αιτούντος. Η αίτηση όµως µπορεί να απορριφθεί, αν, από τη στάθµιση της 
βλάβης του αιτούντος των συµφερόντων τρίτων και του δηµόσιου συµφέροντος, κρίνεται ότι 
οι αρνητικές συνέπειες από την παραδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του 
αιτούντος. Η απόρριψη της αίτησης για οποιονδήποτε λόγο δεν θίγει άλλα δικαιώµατα του 
αιτούντος. 
6. Το δικαστήριο διατάζει τα κατάλληλα ασφαλιστικά µέτρα, χωρίς να δεσµεύεται από τις 
προτάσεις των διαδίκων. ∆ιατάζει ιδίως την αναστολή ισχύος όρων της διακήρυξης, των 
τευχών δηµοπράτησης και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου σχετικού µε τη διεξαγωγή του 
διαγωνισµού, την αναστολή εκτέλεσης οποιασδήποτε πράξης της αναθέτουσας αρχής, την 
απαγόρευση νοµικών ή υλικών ενεργειών, την εκτέλεση των απαραίτητων θετικών πράξεων, 
όπως η διατήρηση εγγράφων και άλλων στοιχείων, καθώς και την αναστολή σύναψης της 
σύµβασης. Η διάταξη του άρθρου 692 παρ. 4 ΚΠολ∆ δεν µπορεί να παρακωλύσει τη λήψη 
του κατάλληλου ασφαλιστικού µέτρου. Η απόφαση επί της αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων 
εκδίδεται εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την εκδίκαση της αίτησης. 
7. Η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων δεν εξαρτάται από την προηγούµενη άσκηση 
της αίτησης ακυρώσεως ή της κύριας αγωγής. Η προθεσµία άσκησης των ένδικων 
βοηθηµάτων διακόπτεται µε την κατάθεση της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων και αρχίζει από 
τη δηµοσίευση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος, που πέτυχε υπέρ αυτού τη λήψη ενός 
ασφαλιστικού µέτρου, οφείλει µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση ή 
όπου δεν προβλέπεται δηµοσίευση από την έκδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει την 
αίτηση ακυρώσεως ή την κύρια αγωγή, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η ισχύς του 
ασφαλιστικού µέτρου. Η δικάσιµος για την εκδίκασή τους δεν πρέπει να απέχει πέραν του 
τριµήνου από την κατάθεση του δικογράφου. 
 
 

Άρθρο 4 
Ακύρωση ή αναγνώριση της ακυρότητας 

 
1. Ο ενδιαφερόµενος δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση ή την αναγνώριση ως άκυρης κάθε 
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, που παραβιάζει κανόνα του κοινοτικού ή 
εσωτερικού δικαίου σχετικού µε τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης της σύµβασης. 
Ιδίως δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση ή την αναγνώριση της ακυρότητας όρου που 
περιέχεται στη διακήρυξη, στα τεύχη δηµοπράτησης ή σε άλλο έγγραφο σχετικό µε τη 
διαδικασία του διαγωνισµού και αναφέρεται σε τεχνικές, οικονοµικές και χρηµατοδοτικές 
προδιαγραφές, καθώς και των πράξεων αποκλεισµού από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό, 
αξιολόγησης προσφορών και κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 
2. Αν το δικαστήριο ακυρώσει ή αναγνωρίσει την ακυρότητα πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής µετά τη σύναψη της σχετικής σύµβασης, η τελευταία δεν θίγεται, εκτός αν 
πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία κατακύρωσης του διαγωνισµού µε 
απόφαση ασφαλιστικών µέτρων ή προσωρινή διαταγή. Στην περίπτωση αυτή ο 
ενδιαφερόµενος δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 
επόµενο άρθρο. 
 
 

Άρθρο 5 

Αξίωση αποζηµίωσης 
 



1. Ο ενδιαφερόµενος ο οποίος αποκλείσθηκε από τη συµµετοχή ή την ανάθεση δηµόσιου 
έργου, προµήθειας ή υπηρεσίας, κατά παράβαση κανόνα του κοινοτικού ή του εσωτερικού 
δικαίου, δικαιούται να αξιώσει από την αναθέτουσα αρχή αποζηµίωση, κατ' εφαρµογή των 
διατάξεων των άρθρων 197 και 198 Α.Κ.. Κάθε διάταξη που αποκλείει ή περιορίζει την 
αξίωση αυτή δεν εφαρµόζεται. 
2. Για την επιδίκαση της αποζηµίωσης απαιτείται η προηγούµενη ακύρωση ή αναγνώριση της 
ακυρότητας της παράνοµης πράξης ή παράλειψης από το αρµόδιο δικαστήριο. Επιτρέπεται 
σώρευση της αγωγής αποζηµίωσης µε την αγωγή αναγνώρισης της ακυρότητας κατά τις 
κοινές διατάξεις. 
 
 

Άρθρο 6 

Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 
 

1. Οι αποφάσεις των δικαστηρίων, οι οποίες εκδίδονται κατ' εφαρµογή του παρόντος νόµου, 
εκτελούνται αφού καταστούν αµετάκλητες µε τα συνήθη µέσα αναγκαστικής εκτέλεσης. 
2. Αν ο καθ' ου η εκτέλεση της χρηµατικής απαίτησης είναι το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή νοµικά 
πρόσωπα τα οποία κατά το νόµο απολαύουν των διαδικαστικών του προνοµίων, η εκτέλεση 
µπορεί να γίνει επί της ιδιωτικής περιουσίας και µόνο αφού παρέλθει προθεσµία τριών (3) 
µηνών από την επίδοση, µε δικαστικό επιµελητή, σχετικής αίτησης προς καταβολή του ποσού 
που έχει επιδικασθεί, µαζί µε τον προς εκτέλεση τίτλο. 
 
 

Άρθρο 7 

Συνεργασία των ελληνικών αρχών µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
 

1. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρώντας ότι έχει διαπραχθεί σαφής και κατάφωρη 
παράβαση των κοινοτικών διατάξεων, οι οποίες ρυθµίζουν τη διαδικασία σύναψης 
συµβάσεων δηµόσιου έργου, προµήθειας ή υπηρεσίας, ζητεί την άρση αυτής, η υπηρεσία του 
αρµόδιου Υπουργείου που παρέλαβε τη γνωστοποίηση διαβιβάζει µέσα σε είκοσι µία (21) 
ηµέρες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) βεβαίωση ότι η παράβαση έχει αρθεί ή 
β) αιτιολογηµένη απάντηση µε την οποία εξηγεί για ποιο λόγο δεν έγινε καµιά επανορθωτική 
ενέργεια ή 
γ) γνωστοποίηση ότι η διαδικασία σύναψης της υπόψη σύµβασης έχει ανασταλεί, είτε µε 
πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής είτε ύστερα από αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3. 
2. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τότε που θα της ζητηθεί 
από την αρµόδια να παράσχει τις πληροφορίες της προηγούµενης παραγράφου υπηρεσία 
του Υπουργείου να αποστείλει σε αυτή κάθε σχετικό µε την πιθανολογούµενη παράβαση 
στοιχείο. 
3. Στην περίπτωση που σύµφωνα µε την παρ. 1β του παρόντος άρθρου γνωστοποιηθεί στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν έγινε καµία επανορθωτική ενέργεια λόγω εκκρεµούς αίτησης 
ασφαλιστικών µέτρων, η υπηρεσία του αρµόδιου Υπουργείου ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για το αποτέλεσµα της δίκης, όταν αυτό γίνει γνωστό. 
4. Στην περίπτωση που σύµφωνα µε την παρ. 1γ του παρόντος άρθρου γνωστοποιηθεί ότι 
έχει χορηγηθεί αναστολή, η υπηρεσία του αρµόδιου Υπουργείου γνωστοποιεί στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή την τυχόν ανάκληση της αναστολής ή την έναρξη νέας διαδικασίας 
σύναψης σύµβασης που συνδέεται στο σύνολό της ή κατά ένα µέρος µε την προηγούµενη 
διαδικασία. Η νέα αυτή γνωστοποίηση πρέπει να βεβαιώνει ότι η πιθανολογούµενη 
παράβαση έχει αρθεί ή να περιέχει αιτιολογηµένη απάντηση και να εξηγεί για ποιο λόγο δεν 
έγινε καµία επανορθωτική ενέργεια. 
5. Οι υπηρεσίες των αρµόδιων Υπουργείων διαβιβάζουν κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή πριν από την 1η Μαρτίου πληροφοριακά στοιχεία σχετικά µε τα ένδικα βοηθήµατα 
παροχής δικαστικής προστασίας κατά τον παρόντα νόµο. Οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να 
διαβιβάζουν στο αρµόδιο Υπουργείο τα απαιτούµενα για την ενηµέρωση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στοιχεία τα οποία καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεννόηση µε 
τη Συµβουλευτική Επιτροπή για τις συµβάσεις του ∆ηµοσίου και ανακοινώνονται µε εγκύκλιο. 
6. Ως αρµόδιο Υπουργείο, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, νοείται το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων για τις συµβάσεις δηµόσιων έργων, το 



Υπουργείο Ανάπτυξης για τις συµβάσεις κρατικών προµηθειών και το Υπουργείο Εθνικής 
Οικονοµίας για τις συµβάσεις υπηρεσιών. Με κοινή απόφαση των τριών Υπουργών µπορεί να 
ανατίθεται η κατά το παρόν άρθρο αρµοδιότητα συνεργασίας µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
για τους τρεις τοµείς σε µία υπάρχουσα ή συνιστώµενη αρχή. 
 
 

Άρθρο 8 

Έναρξης ισχύος 
 

1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου αρχίζει την πρώτη του µεθεπόµενου µήνα από 
τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
2. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή 
παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται µετά την έναρξη της ισχύος του. 


